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 Про махінації з кооперативним 
будинком у Пироговому ініціювала 
кримінальне провадження Ольга Бойко. 
Запросила документи з виконкому, 
звірила офіційно надане з архівними 
оригіналами і була шокована 

 Частину дому, яка багато років 
пустує, по-тихому перепродали, 
замість розподілити між мешканцями. 
Чому поліцейське слідство не 
рухається? Бо треба взяти зразки 
підписів поважних людей
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ПЕНСІОНЕРКА РОЗКРИЛА 
СПРАВУ ДЛЯ НАБУ

— Я викрила мафію 
25-річної давнини, 
і їхній злочин досі 
продовжується, — 
каже голова житлово-
будівельного 
кооперативу «Надія» 
Ольга Бойко
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Быть просто 
домохозяйкой 
— роскошь 

Äà ïðîñòÿò ìåíÿ ôåìè-
íèñòêè, íî äëÿ æåíùèíû, 
êîòîðàÿ äàâíî äîáèëàñü 
ïðåñëîâóòûõ ðàâíûõ ïðàâ 
ñ ìóæ÷èíàìè, óñïåøíî ðå-
àëèçóåò ñåáÿ íà ðàáîòå, â îá-
ùåñòâåííîé æèçíè, ïðèîá-
ùåíà ê òâîð÷åñêîìó ïðîöåñ-
ñó è îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó 
ïîñòîÿííî èçìåíÿþùåéñÿ 
èíôîðìàöèè, â ñîâðåìåí-
íîé æèçíè ãëàâíûì äîñòè-
æåíèåì è ëó÷øèì îòäûõîì 
ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ïîáûòü 
îáû÷íîé äîìîõîçÿéêîé.

Äîìà õîçÿéêîé — ýòî ðîñ-
êîøü, êîòîðóþ íå âñÿêàÿ 
æåíùèíà ìîæåò ñåáå ïî-
çâîëèòü. 

È êîãäà åé ýòî óäàåòñÿ, 
óæå íå äâàäöàòèëåòíåé, îíà 
ïîíèìàåò, êàêîå ýòî óäî-
âîëüñòâèå — íàâåñòè ïîðÿäîê 
òàì, ãäå äàâíî õîòåëà, ïåðå-
ñàäèòü ÷àõëûå ôèàëêè, ïå-
ðåáðàòü äåòñêèå âåùè, ïðè-
ãîòîâèòü ÷òî-òî íåîáû÷íîå 
(íåîáû÷íîå óæå ïîòîìó, 
÷òî îáû÷íî âðåìåíè íà ýòî 
íå õâàòàåò). È ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ êîíñòàíòîé, òåì 
âå÷íûì, ê ÷åìó âîçâðàùà-
þòñÿ âñå â ìèðå — äåòè, 
ìóæ÷èíû, äðóçüÿ, ðîäíûå. 
Íåêèì èñòî÷íèêîì ñèëû 
è ñïîêîéíîé óâåðåííîñòè 
â òîì, ÷òî êàêèå áû èçìå-
íåíèÿ íå ïðèíåñëà áóøóþ-
ùàÿ æèçíü, ýòî ìåñòî ñèëû 
áóäåò ñóùåñòâîâàòü âñåãäà. 
È íèêàêàÿ ìîäà, òå÷åíèÿ 
è çàâîåâàíèÿ èçìåíèòü ýòîãî 
íå ñìîãóò.

À êîãäà ýòîò äåíü çàêîí-
÷èòñÿ è æåíùèíà áóäåò 
íàêîíåö-òî îòäûõàòü, êàê 
ãîâîðèòñÿ, «áåç çàäíèõ ëàï», 
ìàëî ÷òî ñìîæåò äàòü åé òà-
êîå ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ, 
êàê ñâåðøåííîå áåñ÷èñëåí-
íîå êîëè÷åñòâî äåë çà òèõèé 
ñåìåéíûé äåíü.

ДУМКА

ПОЭТ, МЕДИК  

Ирина Ирина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

ІРИНА (30), КАЗНАЧЕЙ:
— Маю багато знайомих, які 
працюють у сфері прода-
жів. Незадовго до «чорної 
п’ятниці» вони штучно під-
німають ціну, а напередодні 
дня «Х» опускають.

ОЛЕКСАНДР (20), СТУДЕНТ:
— Розумію, що у цей день ді-
ють шалені знижки, але нічого 
купувати не планую. Саме тієї 
п’ятниці мені потрібно їхати 
в село. Минулого року купив 
телефон зі знижкою 15%.

ЛЮДМИЛА (51), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Для мене «чорна п’ятниця», 
як і будь-який інший день. 
Я не користуюся усіма цими 
знижками, тому що у мене 
не вистачає на це часу. 

СТЕПАН (88), ПЕНСІОНЕР:
— Я погано бачу, не розумію, 
де там ті знижки намальовані, 
тому нічого купувати не буду. 
Не знаю навіть, чи хтось з 
близьких ними хоча б раз 
користувався.

МАРІЯ (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— Я не беру в такому участь.  
У нашій родині немає тради-
ції саме у цей день ходити та 
щось купувати. Але минуло-
го року донька купила мені 
шорти.

ЄВГЕН (33), СУПЕРВАЙЗЕР:
— Не планую нічого купува-
ти, бо не маю на це грошей. 
Я вірю у знижки, тому що й 
сам працюю в торгівлі. Це ре-
ально: якусь знижку робить 
виробник, якусь — фірма.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи підете за покупками у «чорну п’ятницю»?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ëþòîìó â 
òðàìâàÿõ, àâòîáó-
ñàõ ³ òðîëåéáóñàõ 

ðîçêëå¿ëè íàë³ïêè, ùî àáîíåí-
òè «Êè¿âñòàðó» ìîæóòü ïëàòèòè 
çà ïðî¿çä ÷åðåç SMS. Ö³º¿ îñåí³ 
äî ñèñòåìè ïðèºäíàëèñÿ ùå äâà 
îïåðàòîðè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó — 
Vodafone ³ Lifecell. Ùîïðàâäà, âñ³ 
îïåðàòîðè íàäàþòü òàêó ïîñëóãó 
ò³ëüêè àáîíåíòàì ïåðåäïëà÷åíîãî 
çâ’ÿçêó. ² öå íå ºäèíà ¿õíÿ óìîâà.

Ç íóëüîâèì áàëàíñîì àáîíåíò 
«Êè¿âñòàðó» íå ìîæå ñïëàòèòè 
çà ïðî¿çä. Ìîá³ëüíèé îïåðàòîð 
ïðîïèñàâ, ùî «âñ³ ïîäàòêè òà 
çáîðè âðàõîâàí³» â îïëàòó çà êâè-

òîê. Âîäíî÷àñ, äð³áíèì øðèô-
òîì â óìîâàõ âêàçàëè, ùî êð³ì 
âàðòîñò³ êâèòêà ìîæå ñòÿãóâàòèñÿ 
ïëàòà çà â³äïðàâêó ñàìî¿ SMS-êè, 
ÿêùî öå º ó òàðèôíîìó ïëàí³ 
(bit.ly/2OvbevA).

Ó Vodafone, ÿê ³ ó «Êè¿âñòà-
ðó», ï³ñëÿ êóï³âë³ êâèòêà ìàº 
áóòè íå ìåíøå òðüîõ ãðèâåíü 
íà áàëàíñ³, ³íàêøå íå íàäñèëà-
þòü SMS-êâèòîê. Â³äïðàâêà ïî-
â³äîìëåííÿ íà íîìåð 877 áåçêî-
øòîâíà. À ùå îïåðàòîð âñòàíîâèâ 
ë³ì³òè íà SMS-êâèòêè: ê³ëüê³ñòü 
óñï³øíèõ îïåðàö³é — 100 øòóê 
íà äåíü òà ñóìà 1000 ãðèâåíü 
íà äîáó (bit.ly/340WtqR).

Lifecell íàñë³äóº ò³ æ áàçîâ³ 
ïðàâèëà, ùî ³ ïîïåðåäí³ äâà 
îïåðàòîðè: áàëàíñ — íå ìåíøå 
òðüîõ ãðèâåíü, ïëàòà çà â³äïðàâêó 

SMS-КВИТКИ ТЕПЕР 
НЕ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ «КИЇВСТАР» 
Альтернатива  До системи оплати 
проїзду через SMS, яку запустили в лютому 
2019-го, приєдналися ще два оператори: 
Vodafone і Lifecell. Щоб отримати квиток 
на мобільний телефон, потрібно надсилати 
повідомлення на номер 877. Утім, в кожного 
оператора є свої умови для абонентів, 
які хочуть платити SMS-ками за проїзд

SMS íà íîìåð 877 íå ñòÿãóºòüñÿ. 
² âñòàíîâèâ ë³ì³òè íà ê³ëüê³ñòü 
SMS-êâèòê³â: 14 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ³ 
62 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïðîòÿãîì ðîêó 
(bit.ly/2CTfobv).

Çàïèòàëè â³ííè÷àí ïðî âðà-
æåííÿ â³ä òàêî¿ ñèñòåìè å-êâèòêà:

— ×àñòî ïðè îïëàò³ çàì³ñòü 
êâèòêà âèäàº «ïîìèëêó ïðè îá-
ðîáö³ çàïèòó», — ïîä³ëèâñÿ âðà-
æåííÿìè â³ííè÷àíèí Êèðèëî, 
ÿêèé êîðèñòóºòüñÿ «Êè¿âñòà-
ðîì». — Îäíîãî ðàçó ¿õàâ ç ïðî-
ñïåêòó Êîñìîíàâò³â äî Öåíòðàëü-
íîãî ðèíêó òà íàäñèëàâ SMS-êè 
íà íîìåð «877» âñþ äîðîãó. Òàê 
³ íå çì³ã ðîçðàõóâàòèñÿ.

— Êîðèñòóþñü ò³ëüêè ÷åðåç 
«Êè¿âñòàð», êîëè íåìàº êîí-
äóêòîðà â òðàíñïîðò³. Ïîäèâè-
ëàñü, ùî âîñòàííº ïðîáëåìà áóëà 
1 áåðåçíÿ, íå õîò³ëî ïðèéìàòè 
îïëàòó. Äóìàþ, ñìñ-êè íàáàãàòî 
çðó÷í³ø³ çà QR-êîäè, íå òðåáà 
ñòðèáàòè ïî ñàëîíó äî ò³º¿ íà-
ë³ïêè, — ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòêà 
Äàð’ÿ Ãîö.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³-

ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî çàäîâî-
ëåíèé òèì, ùî ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ º ìîæëèâ³ñòü îïëàòè 
÷åðåç SMS:

— Ïàñàæèðàì çðó÷íî ïëàòèòè 
÷åðåç SMS, QR-êîäè. Ìè áà÷è-
ìî, ùî íà öå º ïîïèò ñåðåä â³-
ííè÷àí: ÿêùî êàçàòè ñóòî ïðî 
SMS-êâèòêè, òî ñòàá³ëüíî ìàºìî 
ïî 500–600 îïëàò íà äîáó, — êàæå 
Ëóöåíêî. — Àëå ó çàãàëüíîìó ïà-
ñàæèðîïîòîö³, â³äñîòîê ÷åðåç ö³ 
ñåðâ³ñè äîâîë³ íåçíà÷íèé: îð³-
ºíòîâíî 9000 íà äåíü, òîä³ ÿê 
çàãàëîì ìàºìî áëèçüêî 380 òèñÿ÷ 
ïî¿çäîê â äåíü.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è îáãîâîðþ-
ºòüñÿ ó ìåð³¿ ìîæëèâ³ñòü âïðîâà-
äæåííÿ QR-êîä³â òà SMS-êâèòê³â 
ó ìàðøðóòêàõ, Ìèõàéëî Ëóöåíêî 
â³äïîâ³â, ùî «âæå çàï³çíî»:

— Çàðàç òàì ïîâíèì õîäîì éäå 
îáëàøòóâàííÿ âàë³äàòîð³â åëåê-
òðîííîãî êâèòêà, ³ ç íàñòóïíîãî 
ðîêó ïî÷íóòü òåñòóâàòè ñèñòåìó 
â ìàðøðóòêàõ, — êàæå ãåíäèðåê-
òîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Оплата проїзду через мобільний телефон діє тільки 
в муніципальному транспорті. Міські транспортники 
кажуть, що в приватних маршрутках наліпок з кодами для 
SMS-квитків не буде 

Для користування оплатою через 
SMS достатньо навіть кнопкового 
телефону. У трамваях, тролейбу-
сах і автобусах розклеєні табли-
ці з кодами для плати за проїзд. 
Обираємо з переліку необхідний 
код: SAC — трамваї, SAB — тро-
лейбуси, SAA — автобуси. До-
даємо до коду номер маршруту: 
для прикладу трамвай № 4 — 
це SAC4. І цей код надсилаємо 
на номер 877. Писати текст мож-
на і маленькими буквами, але 
це має бути латиниця.
У відповідь отримаєте SMS-

квиток. У ньому буде вказано 
номер і тип громадського тран-
спорту, в якому їдете; строк дії 
квитка (1 година) та код пере-
вірки. Останній потрібен для 
перевірки контролерами.
Якщо раптом видалили цю SMS-
ку, то відправте повідомлення 
на номер 877 із текстом D або 
d для отримання дублікатів всіх 
діючих квитків. За це додатково 
платити не треба.
Подивитися коди для оплати 
проїзду можна за посиланням: 
depo.vn.ua/sms 

Як платити мобільним телефоном 



463660



ПРЕС-СЛУЖБА СПОР-
ТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ЛЬОДОВИЙ КЛУБ»
Áåç âîäè: ïðî ñèòóàö³þ, ÿêà 

ñêëàëàñü ó êëóá³ òà îô³ö³éíà çà-
ÿâà âëàñíèê³â.

Óñ³, õòî òàê ÷è ³íàêøå çàíå-
ïîêîºí³ äîëåþ Ëüîäîâîãî êëóáó, 
ïàì’ÿòàþòü ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâà-
ëèñü òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ òîìó, 
êîëè ôàíàòè ëüîäîâîãî ñïîðòó 
òà ðîçâàã, à ñàìå þí³ õîêå¿ñòè 
òà ô³ãóðèñòè ðàçîì ³ç áàòüêàìè 
³ òðåíåðàìè, çà ï³äòðèìêè ãðî-
ìàäñüêîñò³, âëàñíå â³äâ³äóâà÷³â 
êîâçàíêè, ÿê³ ëþáëÿòü êàòàòèñü 
òà ïðîâîäèòè ÷àñ ó êëóá³ — âñ³ ö³ 
ëþäè ç³áðàëèñü íà ôëåøìîá çà-
ðàäè ïîðÿòóíêó Ëüîäîâîãî êëóáó, 
çàðàäè òîãî, ùîá öå ì³ñöå ïðîäî-
âæèëî ³ñíóâàòè, çàðàäè òîãî, ùîá 
íàøà âåëüìèøàíîâíà ãðîìàäà äî-
ñëóõàëàñü äî ¿õ ïðîõàíü.

Òà ó òîé ìîìåíò ìè äóìàëè, 
ùî íàñ ïî÷óëè, ìè ïîâ³ðèëè, 
ùî âñå æ ¿õ íå ïðîñòî íàçèâàþòü 
«äåðæàâî-òâîðöÿìè».

² ïîâ³ðèëè îñü ÷îìó: ãðîìàäà âè-
ñóíóëà ðÿä ïèòàíü íà îáãîâîðåííÿ 
òà äîñë³äæåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ 
ìàëà á ñòàòè ïåðåäà÷à «Ëüîäîâî-
ãî êëóáó» ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü. 
Äåòàë³ öèõ ïèòàíü òà äîñë³äæåíü 

ñòàëè â³äîì³ ³ç îô³ö³éíîãî çâåð-
íåííÿ äèðåêòîðà ÒÎÂ «Ãàëàêòèêà 
â³äïî÷èíêó» (äî öüîãî ÷àñó íå ïó-
áë³êóâàëèñü). Ñòàâñÿ òîé ñàìèé 
ìîìåíò, êîëè óñ³ ñèëè, íàâ³òü 
äî öüîãî êîíêóðóþ÷³, îá’ºäíóþòüñÿ 
çàðàäè ÷îãîñü á³ëüøîãî.

Óñ³ ïèòàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ïî-
òðåáóâàëè ïåâíèõ âèòðàò òà ðåñóð-
ñ³â. ² çíîâó æ òàêè íåáàéäóæ³ ãîñò³ 
òà ñïîðòñìåíè ñâî¿ìè õâèëþâàí-
íÿìè äîñÿãàþòü ñâîº¿ ìåòè òà ñõè-
ëÿþòü âëàñíèê³â íà ñâîþ ñòîðîíó: 
âîíè â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ 
ïðîïîçèö³é ïðî êóï³âëþ Ëüîäîâî-
ãî êëóáó, â³äêèäàþ÷è ìîæëèâ³ñòü 
ïåðå¿çäó, ÷èì ÿñíî âèðàæàþòü 
ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü òà â³ääàí³ñòü 

ì³ñöåâîìó ñïîðòó òà ëþáèòåëÿì 
êîâçàí³â. Êð³ì òîãî, óñ³ äîñë³äæåí-
íÿ, ÿê³ çàïðîñèëà ì³ñüêà âëàäà, 
çä³éñíþþòü çà âëàñíèé êîøòè. 
Ï³ñëÿ öüîãî îòðèìóþòü â³äïîâ³äü 
ïðî îô³ö³éíó çãîäó íà ïðèäáàííÿ 
ì³ñòîì êîìïëåêñó Ëüîäîâèé êëóá.

Òà ÷àñ éäå, ³ ö³ îá³öÿíêè òàê 
³ çàëèøàþòüñÿ îá³öÿíêàìè. Òîæ 
õî÷åòüñÿ ïîñòàâèòè ñïðàâåäëèâå 
ïèòàííÿ: âñå öå áóëî ò³ëüêè äëÿ 
òîãî, ùîá õâèëþâàííÿ ñòèõëè? 
Äëÿ òîãî, ùîá çá³ëüøèòè ñâî¿ ðåé-
òèíãè? ×è âñå æ òàêè çä³éñíþ-
þòüñÿ ïåâí³ êðîêè äëÿ òîãî, ùîá 
êîâçàíêà «Ëüîäîâèé êëóá» çàëè-
øèëàñü â ì³ñò³, à þí³ ñïîðòñìåíè 
íå âòðàòèëè ñâîþ «äðóãó äîì³âêó?

Спортивний комплекс «Льодовий клуб» як приклад 
бездіяльності та безвідповідальності нашої влади
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН 
Все більше тих, на когось схожих,
Все менше тут, кого я знав,
Незграбно жорна часом воротить
Тенета долі на пяльцях розіпяв...

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Äàâíî íå ñåêðåò, ùî àíãë³é-
ñüêà ìîâà çàòðåáóâàíà ó êîæí³é 
ñôåð³ íàøîãî æèòòÿ: ïðè âñòóï³ 
äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïðè ïî-
øóêó ïðåñòèæíî¿ ðîáîòè, äëÿ 
ïîäîðîæåé, äëÿ ïîøóêó êîðèñ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî.

Ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìíó ïðîòÿ-
ãîì äîâãîãî ïåð³îäó ÷àñó: â øêî-
ë³, â óí³âåðñèòåò³, íà êóðñàõ àáî 
ç ðåïåòèòîðîì.

×è ³ñíóþòü «÷àð³âí³» (ìåäæ³ê) 
ñïîñîáè, ÿê ëåãêî òà íåâèìó-
øåíî âèâ÷èòè ³íîçåìíó ìîâó?

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ — íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé äîáðå 
â³äîìèé îðãàí³çàö³ºþ ðåçóëü-
òàòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîöåñ³â, 
ä³ëèòüñÿ ñåêðåòàìè óñï³øíîãî 
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

Ïîðàäà 1. Ïðàêòèêóé âèâ÷åííÿ 
³íîçåìíî¿ ùîäíÿ. ×óäîâî âèðîáè-
òè çâè÷êó çàéìàòèñÿ àíãë³éñüêîþ 
êîæíèé äåíü. Ñèñòåìàòè÷í³ çà-
íÿòòÿ ïî 30 õâèëèí â äåíü ïðè-
íåñóòü õîðîøèé ðåçóëüòàò äëÿ 
ïîêðàùåííÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ.

Ïîðàäà 2. Çàâàíòàæ çàñòîñóíîê 
äëÿ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
Âèêîðèñòîâóéòå ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ 
ç êîðèñòþ, íà ïðîñòîðàõ ³íòåð-
íåòó øèðîêå ðîçìà¿òòÿ çàñòîñóí-
ê³â íà áóäü-ÿêèé ñìàê òà ð³âåíü. 
Ïîãîäüòåñÿ, ùî êîðèñí³øå ïî-
ïîâíþâàòè ñâ³é ñëîâíèêîâèé çà-
ïàñ, àí³æ ãðàòè ó ìîá³ëüí³ ³ãðè 
÷è áåçäóìíî ãîðòàòè ñòð³÷êó 
â ñîöìåðåæàõ.

Ïîðàäà 3. Ï³äïèøèñÿ íà ïîä-
êàñòè àáî êàíàëè ç âèâ÷åííÿ àí-
ãë³éñüêî¿ ó ñîöìåðåæàõ ÷è ³íòåð-
íåò ðåñóðñàõ.

Îäèí ç åôåêòèâíèõ òà ïîïó-

ëÿðíèõ ìåòîä³â âèâ÷åííÿ ³íî-
çåìíî¿ — öå ï³äïèñêà â ñîöìå-
ðåæàõ íà íîñ³ÿ ìîâè ÷è êàíàë.

Ïîäîáàºòüñÿ ãóìîð? Ïîë³òè-
êà? Âåäåííÿ áëîãó? Ïðèãîòóâàí-
íÿ ¿æ³? Ï³äïèøèñÿ íà òåìàòèêè 
òà áëîãåð³â, ÿê³ òîá³ ïîäîáàþòü-
ñÿ ³ ðàçîì ç íèìè âèâ÷àé, ïðàê-
òèêóé, âäîñêîíàëþé ìîâó.

Ïîðàäà 4. ×èòàé ïðîôåñ³éíó 
ë³òåðàòóðó àíãë³éñüêîþ. Õîðîøà 
àíãë³éñüêà êíèãà — öå í³ ç ÷èì 
íåçð³âíÿííå çàäîâîëåííÿ, íà-
òõíåííÿ ³ ïðèâ³ä çàäóìàòèñÿ ïðî 
ùîñü âàæëèâå. Êð³ì òîãî, öå â³ä-
ì³ííèé ðåñóðñ äëÿ ðîçøèðåííÿ 

ñëîâíèêîâîãî çàïàñó, ðîçâèòêó 
íàâè÷îê ÷èòàííÿ, çì³öíåííÿ 
çíàíü ç ãðàìàòèêè é îðôîãðàô³¿.

Çíàéòè ïðîôåñ³éí³, êîðèñ-
í³ ï³äðó÷íèêè ç âèâ÷åííÿ àí-
ãë³éñüêî¿ äëÿ ²Ò-ñôåðè ìîæíà 
íà îñâ³òí³é ïëàòôîðì³ INTITA.

Ïîðàäà 5. Áåðè ó÷àñòü ó English 
ìàðàôîíàõ. Ìîâíèé ìàðàôîí — 
öå îíëàéí-ïðîãðàìà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ 
ó÷àñíèêè âèêîíóþòü çàâäàííÿ 
ó âèçíà÷åíèé òåðì³í. Çàçâè÷àé 
âèêëàäà÷³ àíãë³éñüêî¿, áëîãåðè ³ 
êîó÷³ ïðîâîäÿòü òàê³ âèïðîáóâàí-
íÿ áåçêîøòîâíî àáî çà íåâåëèêó 
ïëàòó. Ìåòà — ïðîêà÷àòè ð³çí³ 
ìîâí³ íàâè÷êè, çàëåæíî â³ä òå-
ìàòèêè òà òðèâàëîñò³.

Òè òàêîæ ìîæåø âçÿòè ó÷àñòü 
ó English ìàðàôîí³ â³ä Â³ííèöü-
êî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, ñë³äêóþ÷è 
çà íàøèìè ïîä³ÿìè â ñîöìå-
ðåæàõ.

Ïîðàäà 6. Çàðåºñòðóéñÿ íà êóðñ 
³íòåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè Deep Dive into English òà ç 
ãîëîâîþ ïîðèíü â àíãëîìîâíå 
ñåðåäîâèùå. Êóðñ îñîáëèâî êî-
ðèñíèé äëÿ òèõ, õòî õî÷å ïîäî-
ëàòè ìîâíèé áàð'ºð, ñï³ëêóâà-

òèñÿ ç àíãëîìîâíèì êë³ºíòîì 
÷è Native Speaker àáî ïðîéòè 
ñï³âáåñ³äó â ³íîçåìíó êîìïàí³þ.

Ïîðàäà 7. Ñëóõàé íîâèíè àí-
ãë³éñüêîþ.

ßêùî íå çàâæäè çíàõîäèø ÷àñ 
àáè ÷èòàòè àíãë³éñüêîþ, à âèìî-
âó áàãàòüîõ ñë³â íåîáõ³äíî øó-
êàòè ó ñëîâíèêó, ìîæíà âèâ÷àòè 
³íîçåìíó, ñëóõàþ÷è íîâèíè.

Çàâæäè ñâ³æà òà àêòóàëü-
íà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà äîçâîëèòü 
íå ò³ëüêè ïðàêòèêóâàòè ³íîçåì-
íó, à é áóòè â êóðñ³ îñòàíí³õ 
ïîä³é òà íîâèí.

Âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
âèìàãàº áàãàòî ÷àñó òà òåð-
ï³ííÿ, àëå öåé ïðîöåñ ìîæíà 
óð³çíîìàí³òíèòè ö³êàâèìè òà 
åôåêòèâíèìè ñïîñîáàìè. Ãðàéòå 
â ³ãðè, ðîçâ'ÿçóéòå êðîñâîðäè, 
ñï³âàéòå ï³ñí³, ÷èòàéòå êîì³êñè 
àíãë³éñüêîþ, â³äâ³äóéòå êóðñè, 
ïåðåãëÿäàéòå ô³ëüìè ³ íå õâè-
ëþéòåñÿ íàäòî ùîäî ïîìèëîê, 
àäæå íà ïîìèëêàõ â÷àòüñÿ!

Âåá-ñàéò: ita.in.ua
Åë.-ïîøòà: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067)431–19–21

Топ-7 порад, як вивчити англійську, 
від Вінницької ІТ-Академії
БЛОГ
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Ä³äåíêè ç Òðîñ-
òÿíöÿ. Âîëîäè-
ìèð — ñòàðøèé 

ñåðåä òðüîõ áðàò³â. Â³êòîð — ñå-
ðåäóëüøèé. Íà æàëü, â³í ïåðåä-
÷àñíî ï³øîâ ç æèòòÿ. Íåâèë³-
êîâíà õâîðîáà âêîðîòèëà â³êó. 
Âàëåð³é — íàéìîëîäøèé. Àëå 
ñàìå â íüîãî íàéâèùå â³éñüêîâå 
çâàííÿ — ïîëêîâíèê. Ó Â³êòîðà ³ 
Âîëîäèìèðà íà ïîãîíàõ íà îäíó 
ç³ðêó ìåíøå. Âîíè äîñëóæèëèñÿ 
äî ï³äïîëêîâíèê³â.

Âàëåð³é Ä³äåíêî ïðîäîâæóº 
ïðàöþâàòè. Íèí³ â³í ìèñëèâ-
ñòâîçíàâåöü Òðîñòÿíåöüêîãî ë³ñ-
ãîñïó. Êîëè ñï³ëêóâàâñÿ ç ïàíîì 
Âàëåð³ºì, äî íüîãî ó ãîñò³ ïðè¿õàâ 
áðàò Âîëîäèìèð. Â³í çàê³í÷óâàâ 
ñëóæáó ó Â³ííèö³ ó Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèëàõ. Óæå íà â³äïî÷èíêó. Âè-
ïàëà íàãîäà ïîñï³ëêóâàòèñÿ îäíî-
÷àñíî ç äâîìà Ä³äåíêàìè.

ЯК НЕУПІЗНАВАНІ ІСПИТИ 
СКЛАДАЛИ 

Âîíè é íèí³ ñõîæ³. Ùîïðàâäà, 
íå íàñò³ëüêè, ÿê ðàí³øå.

— Ó äèòèíñòâ³ ðîçï³çíàòè íàñ 
ìîãëà ò³ëüêè íàøà ìàìà ³ áàáóñÿ 
ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿, âîíà ïðîæèâà-
ëà ç íàìè, — ãîâîðèòü Âàëåð³é. — 
À âæå ìàìèíà ìàìà, õî÷ ³ æèëà 
ó áóäèíêó íàâïðîòè ÷åðåç äîðîãó, 
íå çíàëà, õòî º õòî.

Íå äèâíî, ùî ¿õ ÷àñòî íàçèâàëè 
³íøèì ³ìåíåì.

— Ìè äîìîâèëèñÿ ì³æ ñîáîþ, 
ùî áóäåìî â³äãóêóâàòèñÿ íà òå 
³ì’ÿ, ÿêèì äî íàñ çâåðòàþòüñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é. — Áóâàëî, 
òàòî çàïèòóâàâ ìàìó, ÿê öüîãî 

ìàëîãî çâàòè.
Áðàòè ç³çíàþòüñÿ, ùî òàêà íåó-

ï³çíàâàí³ñòü áóëà ¿ì íà êîðèñòü, 
îñîáëèâî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. ²í-
êîëè ïåðåä åêçàìåíàìè ðîçïîä³-
ëÿëè ì³æ ñîáîþ ïðåäìåòè. Õòîñü 
á³ëüøå ñèä³â íàä ìàòåìàòèêîþ, 
³íøèé â÷èâ ô³çèêó, òðåò³é — õ³-
ì³þ. Íà åêçàìåí³ êîæåí ñêëàäàâ 
ñâ³é âèâ÷åíèé ïðåäìåò. Òðè ðàçè 
òÿãíóâ á³ëåò. Ãîëîâíå áóëî ñïî-
ê³éíî çàéòè â êëàñ.

— Ó â³éñüêîâîìó ó÷èëèù³ 
á³ëüø³ñòü ïðåäìåò³â âèêëàäàëè 
÷îëîâ³êè, — çãàäóº Âîëîäèìèð. — 
Âîíè íå äóæå ïåðåéìàëèñÿ, õòî 
ç íàñ ïðèéøîâ íà ³ñïèò. Àëå 
áóëè æ³íêè, ÿê³ çäîãàäóâàëèñÿ, 
ùî áðàòè ùîñü çàäóìàëè. Äåõòî 
ç òàêèõ âèêëàäà÷îê ðîáèâ òàê: çà-
ïðîøóâàâ â àóäèòîð³þ óñ³õ òðüîõ 
ðàçîì. Àëå é òîä³ çíàõîäèëè ìîæ-
ëèâ³ñòü, ùîá â³äïîâ³äàâ òîé, õòî 
êðàùå çíàº.

Â³êòîð Ä³äåíêî ñëóæèâ çàñòóï-
íèêîì íà÷àëüíèêà íèí³øíüîãî 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó. 
Âîëîäèìèð ìàâ ³íøó ïîñàäó 
ó Ïîâ³òðÿíèõ ñèëàõ.

— Ïðèãàäóþ, äåÿêèé ÷àñ ðà-
çîì ç³ ìíîþ âðàíö³ ñ³äàâ ó òðî-
ëåéáóñ ÷îëîâ³ê, ç ÿêèì ÿ íå áóâ 
çíàéîìèé, — ãîâîðèòü ïàí Âî-
ëîäèìèð. — Çàòå â³í çíàâ áðàòà. 
Ùîðàçó ï³äõîäèâ äî ìåíå, ïî-
äàâàâ ðóêó ³ êàçàâ äîáðîãî äíÿ, 
Â³êòîðå Ïåòðîâè÷ó. ßê áóëî 
éîìó ïîÿñíèòè, ùî ÿ íå Â³êòîð. 
ßêîñü ðîçïîâ³äàâ ïðî ïðîáëåìó 
ó ìåäè÷íîìó öåíòð³, ÿêó òðåáà 
îáîâ’ÿçêîâî âèð³øèòè. Äîïèòó-
âàâñÿ, ÷îìó çâîë³êàºìî…

²íêîëè ï³ñëÿ òàêèõ ðîçìîâ 
Âîëîäèìèð òåëåôîíóâàâ áðàòî-
â³. Ïåðåäàâàâ ïî÷óòó ³íôîðìàö³þ.

ІСТОРІЯ ТРЬОХ БРАТІВ-БЛИЗНЮКІВ 
Рідня  Троє братів Діденків з’явилися 
на світ з різницею у декілька хвилин. Їх 
не могли розпізнати не тільки чужі люди. 
«Цього, як звати?» — запитував батько 
маму, коли хотів поговорити

ВЕСІЛЛЯ БУЛО В ОДИН ДЕНЬ 
— Ç âåñ³ëëÿì ìè âèð³øèëè 

ïîæàë³òè áàòüê³â, — ãîâîðÿòü 
áðàòè. — Ó òîé ÷àñ ëþäåé çà-
ïðîøóâàëè äóæå áàãàòî. Íà òðè 
âåñ³ëëÿ êîøò³â áàòüêè á íå íà-
çáèðàëè. Òàòî ïðàöþâàâ øîôå-
ðîì, ìàòè — ó êîëãîñï³. Îñî-
áëèâèõ ñòàòê³â íå ìàëè. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ â³éñüêîâîãî ó÷èëèùà 
ìè ïðè¿õàëè äîäîìó ³ ïîò³øèëè 
¿õ ãàðíîþ íîâèíîþ. Ñïî÷àòêó 
äèïëîìè ïîêàçàëè, à ïîò³ì ñêà-
çàëè, ùî âèð³øèëè îäðóæóâàòèñÿ 
â îäèí äåíü.

— À ùî, âæå ó âñ³õ º ä³â÷àòà? — 
ïåðåïèòàëà ìàìà.

— Ò³ëüêè ó Â³êòîðà Âàëÿ, âè 
¿¿ çíàºòå. Àëå â³í íàñ ïî÷åêàº, 
ïîêè çíàéäåìî ä³â÷àò, — â³äïîâ³â 
íàéìîëîäøèé.

Ó Â³êòîðà ä³â÷èíà áóëà, ÿê ³ 
â³í, ç Òðîñòÿíöÿ. Áàòüêè ¿¿ çíàëè, 
áî õëîïåöü çóñòð³÷àâñÿ ç íåþ ùå 
äî òîãî, ÿê âñòóïèâ ó â³éñüêîâå 
ó÷èëèùå. Âåñü ÷àñ ÷åêàëà éîãî.

Âîëîäèìèð ñâîþ ñóäæåíó óïåð-
øå ïîáà÷èâ ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷-
íîìó öåíòð³. Ãàëèíà ïðàöþâàëà 
ìåäñåñòðîþ. Óæå óäâîõ ñòàëè ÷å-
êàòè, êîëè íàðå÷åíó îáåðå äëÿ 
ñåáå íàéìîëîäøèé áðàò.

— Îäíîãî ðàçó ìåíå â³äïðà-
âèëè ó â³äðÿäæåííÿ â ²çÿñëàâ 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, — ðîçïîâ³-
äàº Âàëåð³é. — Çíàéîìèé îô³öåð 
çàïðîñèâ ó ãîñò³ íà äåíü íàðî-
äæåííÿ. Òàì ÿ ïðèãëåä³â ÷àð³â-
íó ä³â÷èíó. ¯¿ çâàëè Ãàëèíà, òàê 
ñàìî, ÿê ³ ó ñåðåäóëüøîãî áðàòà.

Äåíü äðóãîãî âåðåñíÿ 1989 ðîêó 
ó Òðîñòÿíö³ çàïàì’ÿòàâñÿ íå ò³ëü-
êè áðàòàì Ä³äåíêàì ³ ¿õí³ì íàðå-
÷åíèì. ßê êàæóòü áðàòè, ç ¿õíüîãî 
âåñ³ëëÿ çðîáèëè ö³ëèé ôåñòèâàëü. 
Ïðàö³âíèêè êóëüòóðè çíàéøëè 
ùå ïàðè, ó ÿêèõ áóëî ³ ñð³áíå, ³ 
íàâ³òü çîëîòå âåñ³ëëÿ. Ï³äãîòóâà-
ëè ñïåö³àëüíèé ñöåíàð³é. Ñâÿòî 
îðãàí³çóâàëè ó öåíòð³ ñåëèùà 
íà ïëîù³ á³ëÿ ðàéîííîãî Áóäèíêó 
êóëüòóðè. Çàïðîñèëè æóðíàë³ñò³â. 

Ïîò³ì íàøà âåñ³ëüíà ôîòîãðàô³ÿ 
áóëà íàäðóêîâàíà íà îáêëàäèíö³ 
æóðíàëó «Îãîíåê». Æóðíàë âè-
äàâàëè ó Ìîñêâ³, ïîøèðþâàëè 
ïî âñüîìó Ñîþçó.

Ïåðøà äèòèíà, ä³â÷èíêà, 
ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò ó ñåðåäóëüøî-
ãî — Â³êòîðà ³ éîãî äðóæèíè Âà-
ëåíòèíè. ×åðåç ï³âðîêó ïî òîìó 
â³òàëè Âîëîäèìèðà é Ãàëèíó. 
Âîíè òåæ ðàä³ëè äîíå÷ö³. Âàëå-
ð³é ³ Ãàëèíà íå çàñòàâèëè ñåáå 
äîâãî ÷åêàòè. Ó íèõ íàðîäèâñÿ 
ñèí. Ï³çí³øå ó ñ³ì’ÿõ ñòàðøîãî ³ 
ñåðåäóëüøîãî ç’ÿâèëèñÿ ùå õëîï-
÷èê ³ ä³â÷èíêà. Íèí³ âîíè ìàþòü 
óæå ñâî¿õ ä³òåé. Àëå äâ³éíÿòàìè, 
÷è òð³éíÿòàìè í³õòî íå ìîæå ïî-
õâàëèòèñÿ.

— Êîëèñü ãåíè âñå îäíî äà-
äóòü ïðî ñåáå çíàòè, — ãîâîðÿòü 
áðàòè. — Ïðèðîäà â³çüìå ñâîº. 
Õîò³ëîñÿ á äî÷åêàòèñÿ òîãî ÷àñó, 
ùîá ïîáà÷èòè áëèçíþê³â ³ ñåáå 
âï³çíàòè ó íèõ. Äàñòü Áîã, äî-
÷åêàºìîñÿ.

Незадовго до закінчення вій-
ськового училища, братів Діден-
ків викликав до себе начальник 
навчального закладу. Зробив 
Діденкам, без п’яти хвилин мо-
лодим офіцерам, пропозицію: 
залишитися служити в училищі.
— Нам пропонували служити 
офіцерами-прапороносцями, — 
пояснює Валерій. — Нам хотілося 
у війська, на конкретну службу, 
а не прапори носити. Тому від-
мовилися, хоча розуміли, що 
цим розсердили генерала.
«Близнюків на службі не розлу-
чати», — таким був наказ міністра 
оборони у тодішній радянській 
армії. І посади їм мали пропонува-
ти однакові після училища. Однак 
для молодих лейтенантів Діден-

ків таких вакансій не знайшлося. 
Віктора і Валерія направили у Ві-
нницю, а Володимира — у Рівно.
Загалом брати змінили за весь час 
50 місць служби. На долю наймо-
лодшого випав Афганістан. Про 
цю сторінку у його житті мож-
на розповідати довго і окремо. 
В одному з епізодів афганської 
війни дивом вдалося врятуватися. 
Найстарший брав участь у лікві-
дації аварії в Чорнобилі, служив 
на Байконурі, звідки відправляли 
в космос кораблі. До речі, у близ-
нюків є ще один брат. Олександр 
старший від них на шість років. 
Закінчив гірничий інститут, нині 
проживає у Дніпропетровській 
області. Це після його народжен-
ня батьки хотіли дівчинку…

Афганістан і Чорнобиль їх не обминули 

У дитинстві їх могла розпізнати тільки мама і одна з бабусь. У школі і військовому 
училищі — ніхто. Не дивно, що їх часто називали іншим іменем

 Після закінчення військового училища брати приїхали додому і потішили батьків 
новиною. Спочатку дипломи показали, а потім сказали, що одружуватися будуть в один день
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Ì³òèíãîì ï³ä 
ñò³íàìè àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ñóäó 
íà Áðàöëàâñüê³é 

ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâîº íåãà-
òèâíå ñòàâëåííÿ äî ïîçîâó Ñåðã³ÿ 
Ïèâîâàðà ðîäè÷³ òà äðóç³ Îëåê-
ñàíäðà Êîìàðí³öüêîãî. Ç ôîòî-
ãðàô³ÿìè çàãèáëîãî ï³ñëÿ ñóòè÷êè 
ç îïåðàòèâíèêîì-ñàìá³ñòîì ï³ä-
ïðèºìöÿ âîíè ïðèéøëè íà ñóäî-
âå çàñ³äàííÿ.

Ó íàòîâï³ ç äåê³ëüêîõ ëþäåé 
âï³çíàºìî âäîâó ³ ìàò³ð ïîê³é-
íîãî. Îñòàííÿ — â ÷îðíîìó 
îäÿç³. Îáèäâ³ æ³íêè ïðèéìàëè 
ñï³â÷óòòÿ â³ä ëþäåé, ùî äîëó-
÷èëèñÿ äî ¿õíüî¿ àêö³¿. Öå áóëè 
ëþäè ñåðåäíüîãî òà ñòàðøîãî 
â³êó. Âîíè ï³äãîòóâàëè ïëàêàòè. 
Íàïèñè íà íèõ áóëè òàê³: «Âè-
ìàãàºìî ñïðàâåäëèâîãî ñóäó», 
«Í³ ïîë³öåéñüêîìó ñâàâ³ëëþ», 
«Ãàíüáà», «Ïîë³ö³ÿ âáèâàº».

Ñåðã³ÿ Ïèâîâàðà, íàãàäàºìî, 
çâèíóâà÷óþòü ó ñìåðò³ Îëåêñàí-
äðà Êîìàðí³öüêîãî. Â³í ïðàöþ-
âàâ îïåðàòèâíèì ñï³âðîá³òíèêîì 
Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, 
êîëè â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó çâåð-
íóâñÿ äî ëþäèíè íà çóïèíö³ 

«Âîäîêàíàë» ç ïðîõàííÿì áóòè 
ïîíÿòèì ï³ä ÷àñ ô³êñàö³¿ çëî÷è-
íó. Ïåðåõîæèì áóâ Îëåêñàíäð 
Êîìàðí³öüêèé ³ â³í, çà íàäàíîþ 
çãîäîì ïîë³ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, 
â³äìîâèâñÿ äîïîìîãòè ïðàâî-
îõîðîíöÿì. ×åðåç öå âèíèê 
êîíôë³êò.

Ó ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìåöü îòðè-
ìàâ íåñóì³ñíó ç æèòòÿì ÷åðåï-
íî-ìîçêîâó òðàâìó ³ 23 ÷åðâíÿ 
ïîìåð ó ë³êàðí³. À îïåðàòèâíè-
êó îãîëîñèëè ï³äîçðó â çëî÷èí³, 
çà ÿêèé çàãðîæóº äî 10 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³. Ðîçñë³äóâàííÿ 
ïðîâîäèòü Õìåëüíèöüêå óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÁÐ. Ï³äñë³äíèé — ï³ä ö³-
ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðåøòîì 
³ áóâ çâ³ëüíåíèé ç ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ 
ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

ХОЧЕ КОМПЕНСАЦІЇ
ßê ñòàëî â³äîìî ìèíóëîãî 

òèæíÿ, Ñåðã³é Ïèâîâàð ïîäàâ 
ïîçîâ äî îáëàñíîãî ãëàâêó Íà-
öïîë³ö³¿ ç âèìîãîþ ñêàñóâàòè 
íàêàçè ïðî éîãî çâ³ëüíåííÿ, 
ïîíîâèòè íà ïîñàä³ ³ âèïëàòè-
òè êîìïåíñàö³þ çà âèìóøåí³ 
ïðîãóëè (ïðîâåäåí³ ï³ä àðåøòà-
ìè ì³ñÿö³, ñïî÷àòêó ðåàëüíèì, 
à ïîò³ì äîìàøí³ì). Äîêëàäí³øå 
ïðî öå çíàéäåòå çà ïîñèëàííÿì 
is.gd/U22nI2.

ЩЕ ПІД СЛІДСТВОМ, А ВЖЕ 
ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ НА СЛУЖБУ
Причетний до смерті  На 20 грудня 
перенесли розгляд позову колишнього 
оперативника Сергія Пивовара про 
повернення на службу в поліцію. 
Раніше, до реформи правоохоронної 
системи, ця дата була Днем міліції. Чому 
14 листопада засідання за скандальною 
адмінісправою не відбулося? Про мітинг 
під стінами суду і неявку позивача

Про намір повернутися на служ-
бу в поліцію звільненого за нега-
тивом Сергія Пивовара редакція 
RIA дізналася з ухвали Вінниць-
кого окружного адміністративно-
го суду. Цією ухвалою суд при-
йняв до розгляду його позовну 
заяву до обласного управління 
поліції. Суть позову: «про визна-
ння протиправним та скасування 
наказів, поновлення на посаді та 
стягнення середнього заробітку 
за час вимушеного прогулу».
Він підозрюваний у справі, по-
рушеній за третьою частиною 
статті 365 Кримінального ко-
дексу «Перевищення влади…» Це 
тяжкий злочин, за який загрожує 
до 10-ти років ув'язнення. Що 
змусило Сергія Пивовара пози-

ватися про поновлення на службі, 
якщо він ще підслідний? В ухвалі 
сказано: подав позов, отримав 
копії наказів про своє звільнення. 
Їх вважає протиправними.
У відділі комунікацій обласного 
главку сказали, що на судовому 
розгляді позову Пивовара будуть 
відстоювати правомірність на-
казів про його звільнення.
— Наша позиція однозначна. 
Ми будемо опротестовувати 
рішення, якщо його приймуть 
на користь Пивовара, — сказа-
ла прес-офіцер поліцейського 
главку Анна Олійник. — Вважа-
ємо звільнення правоохорон-
ця, який перевищив службові 
повноваження, правомірним і 
обґрунтованим.

Позиція поліцейського главку однозначна

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 14 ëèñòî-
ïàäà, ïîçîâ ïðè÷åòíîãî äî ñìåðò³ 
ëþäèíè åêñ-ïîë³öåéñüêîãî ìàëè 
ðîçãëÿíóòè â àäì³í³ñòðàòèâíîìó 
ñóä³. Âò³ì, íà çàñ³äàííÿ íå ç’ÿâèâñÿ 
í³ ñàì ïîçèâà÷, í³ éîãî àäâîêàò.

ßê îçâó÷èëà ñóääÿ, àäâîêàò íà-
ä³ñëàâ íà àäðåñó ñóäó êëîïîòàííÿ 
ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó. Ïîÿñ-
íèâ, ùî íå ìîæå áóòè ïðèñóòí³ì 
÷åðåç ðàí³øå ïðèçíà÷åíå ñëóõàí-
íÿ â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ñóä³. 
Íàäàâ äîêàç — ïîâ³ñòêó.

Ïðåäñòàâíèêè ïîë³öåéñüêîãî 
ãëàâêó, ùî ïðèéøëè äî ñóäó â³ä-
ñòîþâàòè ïðàâîì³ðí³ñòü çâ³ëü-
íåííÿ Ñåðã³ÿ Ïèâîâàðà, áóëè 
íå ïðîòè â³äêëàäåííÿ ñïðàâè. 
Âèçíàëè, ùî ïðè÷èíà íåÿâêè 
äðóãî¿ ñòîðîíè ïîâàæíà.

Ó ðåøò³ ñóääÿ Ðóñëàíà Äìè-
òðèøåíà óõâàëèëà ïåðåíåñòè ðîç-
ãëÿä. Âîíà íàâ³òü ïîãîäèëà äàòó 
íå ò³ëüêè ç ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó, 
à é ïîö³êàâèëàñÿ â æóðíàë³ñò³â 
òà ñëóõà÷³â (ó÷àñíèêè ì³òèíãó 
òåæ ï³äíÿëèñÿ â çàëó), ÷è ³ ¿õ 
âëàøòîâóº îáðàíèé äåíü.

«ТАКА НАГЛІСТЬ!»
Â³äêëàëè ðîçãëÿä ïîçîâó Ñåðã³ÿ 

Ïèâîâàðà íà 20 ãðóäíÿ. Â³ëüíà 
ó ãðàô³êó çàñ³äàíü äàòà âèïàäêîâî 
ñï³âïàëà ç äíåì, â ÿêèé ðàí³øå 
áóëî ì³ë³öåéñüêå ïðîôåñ³éíå ñâÿ-
òî. Îá 11.00 â êîëèøí³é Äåíü 
ì³ë³ö³¿ ðîçãëÿíóòü ïîçîâ ïðî ïî-
íîâëåííÿ íà ñëóæá³ çâ³ëüíåíî-
ãî çà íåãàòèâîì ïîë³öåéñüêîãî. 
Ó÷àñíèêè ì³òèíãó ñêàçàëè, ùî 
âîíè 20-ãî çíîâó ïðèéäóòü.

À ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ 
ì³òèíãóþ÷³ âñòàëè ïåðåä âõîäîì 
äî ïðèì³ùåííÿ Â³ííèöüêîãî 
îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó. 

Ñâ³é çá³ð íà àêö³þ ïðîòåñòó ïîÿñ-
íþâàëè ïðåñ³ òîâàðèø³ Îëåêñàíäðà 
Êîìàðí³öüêîãî. Óñüîãî ó÷àñíèê³â 
ì³òèíãó áóëî íå á³ëüøå 20-òè.

— Ìè òóò âñ³ ç³áðàëèñÿ, ùîá 
ïîì’ÿíóòè Ñàøó. Ìè âñ³ éîãî 
äîáðå çíàëè. Öå áóëà äóæå ãàð-
íà, òàëàíîâèòà, àêòèâíà ëþäè-
íà, — ñêàçàâ Â³êòîð Ãóìåí÷óê 
ç «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿». — ² 
ç³áðàëèñÿ òàêîæ òîìó, ùî éîãî 
âáèâöÿ çàðàç ñïðîáóº ïîíîâèòèñÿ 
íà ïîñàä³ â ïîë³ö³¿. Éîãî çâ³ëü-
íèëè, ñë³äñòâî ùå íå çàê³í÷åíå, 
àëå â³í âæå ïðîáóº ïîíîâèòèñÿ. 
Ìè ââàæàºìî, ùî òàê³ ëþäè 
íå ïîâèíí³ ñëóæèòè â ïîë³ö³¿. ² 
ïðîáëåìà íå ò³ëüêè â êîíôë³êò³ 
ç Ñàøåþ… Ïîë³öåéñüê³ â äàíèé 
ìîìåíò ñòàâëÿòüñÿ äî ëþäåé, ÿê 
äî äðóãîðÿäíèõ îñ³á. Íåìàº òàêî-
ãî, ùîá â ïåðøó ÷åðãó ïîâàæàëè 
ãðîìàäÿí. ² äàíèé âèïàäîê — ãà-
íåáíèé ³ ïîêàçóº ïîãàíó ñòîðîíó 
íàøèõ ïîë³öåéñüêèõ. Íà æàëü. 
Ìè ïðîòè òîãî, ùîá òàê³ ëþäè 
ñëóæèëè â ïîë³ö³¿. ² âèìàãàº-
ìî ò³ëüêè îäíîãî: ùîá ñóä áóâ 
ñïðàâåäëèâèé ³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

— Ìè íå ïðîñòî îáóðåí³. Öå 
ì’ÿêî ñêàçàíî, — âòðóòèâñÿ ³í-
øèé ó÷àñíèê ì³òèíãó. — Ùå 
íå çàêðèòà êðèì³íàëüíà ñïðàâà, ³ 
òàêà íàãë³ñòü. Öå ïðîñòî ñëîâàìè 
íå ïåðåäàºòüñÿ. Â³í õî÷å (Ñåðã³é 
Ïèâîâàð, — àâò.) íå ò³ëüêè ïîíî-
âèòèñÿ, à êîìïåíñóâàòè ïðîãóëè. 
Òà âè ùî? Ñàìå ðîçãëÿäàííÿ ö³º¿ 
ñèòóàö³¿ â ñóä³ âèâîäèòü íîðìàëü-
íó ëþäèíó ç ð³âíîâàãè…

ПІДОЗРУ НЕ ЗНЯЛИ
Âäîâà Îëåêñàíäðà Êîìàðí³öü-

êîãî Ëåñÿ òà éîãî ìàò³ð Ìàð³ÿ 

íå áðàëè ñëîâà íà ì³òèíãó. 
Íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â â³äïî-
â³äàëè íåáàãàòîñë³âíî. Êàçàëè, 
ùî ÷åêàþòü ðåçóëüòàò³â ðîçñë³äó-
âàííÿ ñë³ä÷èõ ÄÁÐ. ßêó ³íôîðìà-
ö³þ çíàþòü â³ä íèõ ïðî òðàã³÷íèé 
äëÿ íèõ âèïàäîê — íå ðîçãîëî-
øóâàëè.

Ðàí³øå âäîâà Ëåñÿ Êîìàð-
í³öüêà ñêàçàëà æóðíàë³ñòó RIA, 
ùî ñòàòò³ çâèíóâà÷åííÿ â ïðî-
âàäæåíí³ ïðî ñìåðòü ÷îëîâ³êà 
íå ì³íÿëè, ³ ðîçñë³äóâàííÿ ùå 
òðèâàº. ̄ ¿, ÿê ïîòåðï³ëó, ç ìàòåð³-
àëàìè ñïðàâè íå îçíàéîìëþâàëè.

— ß ïðîñèëà ñë³ä÷îãî íàäàòè 
ìåí³ ìàòåð³àëè, à â³í ñêàçàâ, ùî 
çìîæå îçíàéîìèòè ç³ ñïðàâîþ 
ò³ëüêè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñë³ä-
ñòâà, — ñêàçàëà âäîâà ï³äïðè-
ºìöÿ. — Òîìó í³, ðîçñë³äóâàííÿ 
ùå íå çàê³í÷èëè. Âîíî ïðîäî-
âæóºòüñÿ.

Ñâîþ âåðñ³þ îáñòàâèí òðàâ-
ìóâàííÿ Îëåêñàíäðà Êîìàð-
í³öüêîãî ï³äîçðþâàíèé Ñåðã³é 
Ïèâîâàð ïóáë³÷íî íå îãîëîøó-
âàâ. ²ç ³íôîðìàö³¿ ïðî çàñ³äàííÿ 
â Õìåëüíèöüêîìó, äå éîìó îáè-
ðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä, çíàºìî: 
â³í ÷àñòêîâî âèçíàº ïðîâèíó.

À íåùîäàâíî ìè çàïèòóâàëè 
ó â³ííè÷àí íà âóëèö³ ïðî ¿õíº 
ñòàâëåííÿ äî ïîë³öåéñüêèõ. Ä³-
çíàòèñÿ äóìêó ³íøèõ òà çàëèøè-
òè ñâîþ ìîæåòå çà ïîñèëàííÿì 
is.gd/Mtt5BG.

Родичі та друзі Олександра Комарніцького. Мітингом показали своє ставлення до позову 
Сергія Пивовара, який підозрюється в злочині, але оскаржує звільнення з поліції

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, (067)7857674 

Ùîéíî Îëüãà Áîéêî çàéøëà 
â ðåäàêö³þ, òî îäðàçó ñêàçàëà: ¿¿ 
òåìà íå äëÿ ëÿêëèâèõ. Ìîâëÿâ, 
òóò ô³ãóðóþòü çíàí³ ïð³çâèùà. ² 
âçàãàë³ ìàô³ÿ — ä³ëî ñåðéîçíå… 
Öþ ïåíñ³îíåðêó çíàºìî, ÿê 
ïðèíöèïîâó æ³íêó, ÿêà âèãðà-
âàëà ñóäè ç ð³çíèìè ñòðóêòóðà-
ìè. Ñåáå âîíà íàçèâàº ëþäèíîþ 
«ðàäÿíñüêî¿ çàêàëêè» ³ òàêîþ, ùî 
í³÷îãî íå áî¿òüñÿ.

— ß âèêðèëà ìàô³þ 25-ð³÷íî¿ 
äàâíèíè, ³ ¿õí³é çëî÷èí äîñ³ ïðî-
äîâæóºòüñÿ, — êàæå ãîëîâà æèò-
ëîâî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó 
«Íàä³ÿ» Îëüãà Áîéêî. — Ç³áðàëà 
äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
ìàõ³íàö³¿, ³ íàäàëà âñå ñë³ä÷³é. 
Àëå â ïîë³ö³¿ áåçä³þòü. Ìàþ ð³-
øåííÿ ñóä³â, ÿê³ çîáîâ’ÿçóþòü ¿õ 
âèêîíóâàòè ìî¿ êëîïîòàííÿ. Íà-
ïðèêëàä, âçÿòè çðàçêè ï³äïèñ³â 
ó Äâîðê³ñà. Çà éîãî êåð³âíèöòâà 
÷àñòèíó íàøîãî êîîïåðàòèâíî-
ãî áóäèíêó ïðîäàëè: ï³äðîáèëè 
äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ç ïðè-
âàòíîþ ô³ðìîþ, ³ ÿêáè ÿ öåé äî-
ãîâ³ð íå çíàéøëà, â³í áè íàáóâ 
çàêîííî¿ ñèëè.

Âèêðàäåíîþ Îëüãà Áîéêî íà-
çèâàº ÷àñòèíó ïåðøîãî ïîâåðõó 
áóäèíêó íà Ïèðîãîâà, 161 à ïëî-

ùåþ áëèçüêî 1000 êâàäðàò³â. Âõ³ä 
òóäè çà÷èíåíèé. Â³êíà çàìóðîâà-
í³. Ãîëîâà êîîïåðàòèâó ðîçêàçóº: 
ä³ì ó 90-õ çâåëè çà êîøòè ìàéáóò-
í³õ ìåøêàíö³â, òîæ íåäîáóäîâàíà 
éîãî ÷àñòèíà — ¿õ âëàñí³ñòü.

— Êîëè ìè îòðèìóâàëè íà ðóêè 
ñâ³äîöòâî, òî ì³ñüêâèêîíêîì ìàâ 
íàïèñàòè, ùî «ÁÒ², âèä³ë³òü âñ³ì 
ó÷àñíèêàì êîîïåðàòèâó ÷àñòêó 
â³ä íåäîáóäîâè». Çîáîâ’ÿçàíèé 
áóâ òàê çðîáèòè, — ïåðåêîíóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Íàòîì³ñòü 
íåäîáóäîâó ïåðåïðîäàëè.

ВЛАСНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 
— Ìè êîîïåðàòèâ ñâ³é çáåðå-

ãëè ç 1992-ãî, — ðîçêàçóº Îëüãà 
Áîéêî. — Àëå â 2017-ìó ì³ñüêâè-
êîíêîì íåñïîä³âàíî çàÿâèâ, ùî 
êóïèâ íàø áóäèíîê. Êîëè ÿ öå 
ïî÷óëà, ïî÷àëà øóêàòè ïðàâäó.

Ïåíñ³îíåðêà ï³äíÿëà ð³øåííÿ 
âèêîíêîìó, çâ³ðÿëà ¿õ ç ïàïåðà-
ìè ³ç îáëàñíîãî àðõ³âó ³ çíàéøëà 
äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, äàòîâà-
íèé 2001-ì ðîêîì. Ó íüîìó áóëè 
ïîñèëàííÿ íà ðàí³øå â³äì³íåí³ 
ð³øåííÿ.

— Öå ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò! — 
âïåâíåíà Îëüãà Áîéêî. — Ó þðè-
ñïðóäåíö³¿ òàê³ íàçèâàþòü í³-
ê÷åìíèìè. Äîãîâ³ð í³äå íå çà-
ðåºñòðîâàíèé. ß íàïèñàëà çàÿâó 
â ïîë³ö³þ, â³äêðèëè ñïðàâó.

ВІННИЦЬКА ПЕНСІОНЕРКА 
РОЗКРИЛА СПРАВУ ДЛЯ НАБУ 
Добивається законності  Про 
махінації з кооперативним будинком 
у Пироговому ініціювала кримінальне 
провадження Ольга Бойко. Запросила 
документи з виконкому, звірила офіційно 
надане з архівними оригіналами і була 
шокована. Частину дому, яка багато років 
пустує, по-тихому перепродали, замість 
розподілити між мешканцями. Чому 
поліцейське слідство не рухається? Бо треба 
взяти зразки підписів поважних людей

Про розслідування проваджен-
ня, відкритого за заявою Ольги 
Бойко, питаємо в обласній полі-
ції. Й там журналісту RIA кажуть: 
через скаргу Ольги Бойко в її 
справі поміняли слідчого. Екс-
пертиза документів дійсно ще 
не призначена. Матеріали мали 
направити експертам разом зі 
зразками підписів колишнього 
мера, що фігурує у справі коо-
перативного будинку як свідок.
— Це ж не підозрюваний, щоб 
оголошувати його у розшук, — 
пояснили у відділі комунікацій 
про Дмитра Дворкіса. — Його за-

прошували, він приходив у по-
ліцію, сказав, що дасть зразки 
підпису і залишив контактний 
телефон. Тепер цей номер те-
лефону не відповідає. Через те, 
що фізично немає людини, в якої 
треба взяти зразки, експертиза 
досі не призначена. Слідство 
дало доручення оперативним 
підрозділам, аби встановили 
місцезнаходження свідка та 
запросили його для надання 
зразків почерку. Тобто експер-
тиза буде в будь-якому випадку. 
Ухвала про її призначення — без-
строкова.

Про експертизу і почерк колишнього мера 
Навесні 2019 року міськви-
конком ухвалив рішення про 
приватизацію приміщення 
на Пирогова, 161 а, як кому-
нальну власність. Об’єкт «неза-
вершене будівництво», площею 
687,8 квадратних метра хотіли 
продати через електронний аук-
ціон (bit.ly/2Kf2Cbs).
Уже восени вирішили передати 
на баланс комунального підпри-
ємства «Агенція муніципальної 
нерухомості» (bit.ly/2X61Ja4). 
Саме це підприємство міськради 
управляє комунальним майном. 
Зокрема, і продажем, якщо на це 

є рішення міськради.
— У 2000 році міська рада купила 
об'єкт незавершеного будівництва 
на Пирогова, 161 А і на підставі 
договору купівлі-продажу набула 
майно у комунальну власність, — 
каже директор департаменту ко-
мунального майна Ігор Шутак. — 
На початку цього року міськрада 
ухвалила рішення продати цей 
об'єкт з аукціону в 2019 році. Наш 
департамент виконує покладені 
на нього обов'язки: оформлення 
об'єкта, розміщення оголошення 
на електронному майданчику для 
продажу. Що хочуть мешканці, чи 

звернулися вони до правоохорон-
ців або до суду — мені не відомо. 
Ніхто не забороняє людям зверта-
тися до правоохоронних органів, 
щоб з'ясувати підстави законності.
Інформацію про об’єкт, що роз-
містили на сайті prozorro.sale. Там 
вказано, що буде продаватися 
«Незавершене будівництво». 
А саме — вбудовано-прибу-
довані приміщення загальною 
площею 687,8 квадратних метра 
до п'ятиповерхового житлового 
будинку 1994 року забудови. 
Утім, не вказана ціна і старт аук-
ціону (bit.ly/2NGCvfu).

Планують продати з аукціону як комунальну власність 

Ãîëîâà «Íàä³¿» êîíñóëüòóºòüñÿ 
ç þðèñòîì ³ äîìîãëàñÿ ïåðåêâàë³-
ô³êàö³¿ ïðîâàäæåííÿ â ñëóæáîâå 
ï³äðîáëåííÿ (ñòàòòÿ 366 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

— Äî 366-¿ ùå á äîäàòè 191-òó 
ñòàòòþ (ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðà-
òà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì 
øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ñëóæáî-
âîãî ñòàíîâèùà, — àâò.) ³ ñïðàâó 
ìàëî á ðîçñë³äóâàòè ÍÀÁÓ, — ðî-
ç³áðàëàñÿ Îëüãà Áîéêî.

ПАЛКИ В КОЛЕСАХ 
Àëå ðîçñë³äóâàííÿ âåäå ïî-

ë³öåéñüêå ñë³äñòâî. ², ÿê êàæå 
çàÿâíèöÿ, çà äâà ðîêè íå ïðî-
ñóíóëîñÿ äàë³ ôîðìàëüíèõ äî-
ïèò³â á³çíåñìåí³â ³ ÷èíîâíèê³â, 
íå ïðèçíà÷èëè åêñïåðòèç ï³äðî-
áëåíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

— Êóäè ÿ ò³ëüêè íå ïèñàëà, — 
ãîâîðèòü Îëüãà Áîéêî. — Àëå âñ³ 
ìî¿ ñêàðãè ïåðåñèëàþòü íà ì³ñöå.
Ìåí³ ñòàâëÿòü ïàëêè â êîëåñà.

Ãîëîâà êîîïåðàòèâó ïîäàâàëà 
êëîïîòàííÿ ñë³ä÷³é, à òà âèäàâàëà 
â³äìîâí³ ïîñòàíîâè. Îñêàðæåííÿ 
öèõ â³äìîâ äàëî ê³ëüêà ñóäîâèõ 
ð³øåíü íà êîðèñòü ïîòåðï³ëî¿. 
Ç íàäàíèõ íåþ óõâàë çðîçóì³ëî: 
ñë³ä÷à ìàëà âçÿòè äëÿ åêñïåðòè-
çè çðàçêè ïî÷åðêó ó ï³äïèñàíòà 
äîêóìåíò³â ïî ñï³ðíîìó áóäèí-
êó Äìèòðà Äâîðê³ñà, òîä³øíüî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Àëå öüîãî 
íå çðîáèëè ³ Îëüãà Áîéêî íà-
ïèñàëà äî ñóäó ñêàðãó çíîâó.

— ß í³÷îãî íå áîþñÿ, ³ íå çó-
ïèíþñÿ í³ ïåðåä ÷èì. Òàì ïëî-
ù³ äóæå âåëèê³, — ïîêàçóº Îëüãà 
Áîéêî íåäîáóäîâàíå ïðèì³ùåí-
íÿ íà òåõí³÷íîìó ïëàí³. — Âîíè 
íå ìîãëè ¿õ âêðàñòè, áî öå êîîïå-

ðàòèâíà âëàñí³ñòü. ×åêàëè, äîêè 
ñïëèíå òåðì³í äàâíîñò³ 15 ðîê³â. 
² ÿêáè í³õòî öüîãî íå ïîì³òèâ, 
äîãîâ³ð íàáðàâ áè ÷èííîñò³.

ПЛАНУВАЛИ ДОБУДУВАТИ 
Ó íåäîáóäîâ³ íà Ïèðîãîâà,161à 

ïëàíóâàëè çðîáèòè ïîë³êë³í³êó. 
Ï³çí³øå õîò³ëè â³äêðèòè â³ää³ëåí-
íÿ ïîë³ö³¿ òà ìåäïóíêò. Òàêîæ òóò 
ìîãëè äàòè æèòëî ïåðåñåëåíöÿì 
(12 êâàðòèð). ²ç êîæíîãî ïðèâîäó 
ïðîâîäèëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. 
Ìåøêàíö³ áóäèíêó íå ï³äòðèìà-
ëè æîäíî¿ ïðîïîçèö³¿.

Îëüãà Áîéêî êàæå, ùî ¿çäèëà 
äî Êèºâà íà òîê-øîó ³ òàì íåçà-
ëåæíèé åêñïåðò ï³äòðèìàâ ¿¿ ïî-
çèö³þ: íåäîáóäîâó ìàëè á êóïèòè 
ó ìåøêàíö³â áóäèíêó, áî öå ¿õíÿ 
âëàñí³ñòü. ßêùî âñå òàê ïðîñòî 
³ º äîêóìåíòè, ÿê³ äîâîäÿòü ìà-
õ³íàö³¿, òî ÷îìó æ ïîë³öåéñüêå 
ðîçñë³äóâàííÿ íå çðóøèëîñÿ?

— Ìàô³ÿ! — ïîÿñíþº Áîéêî. — 

Ìàõ³íàö³¿ ÿ âèêðèëà, âñå ç³áðàëà. 
ßêáè íå ÿ, ñë³äñòâî á ³ íå îïè-
òàëî í³êîãî. ß ñàìà çíàéøëà 
á³çíåñìåíà Øàôðàíñüêîãî, ÷èÿ 
ô³ðìà í³áèòî ïðîäàëà çà 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íàøó íåäîáóäîâó âèêîí-
êîìó. Ïîë³ö³ÿ íå ìîãëà éîãî çíà-
éòè — öå ñì³øíî. Óñå âèáèâàþ 
ïàëêîþ ç íèõ. ß õî÷ó çàêîííîñò³!

Ìåòà Îëüãè Áîéêî — îòðèìàòè 
ð³øåííÿ ïðî íåçàêîíí³ñòü äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, àáè ÷ëåíè 
êîîïåðàòèâó ìîãëè ñàì³ ðîçïî-
ðÿäæàòèñÿ íåäîáóäîâîþ.

— ×è ïðîäàìî, ÷è áóäåìî çäà-
âàòè â îðåíäó — ñàì³ âèð³øè-
ìî! — ãîâîðèòü ãîëîâà ÆÁÊ.

Ðîçñë³äóâàííÿ 
âåäåòüñÿ ïîë³ö³ºþ ³ çà 
2 ðîêè íå ïðîñóíóëîñÿ 
äàë³ ôîðìàëüíèõ 
äîïèò³â á³çíåñìåí³â òà 
÷èíîâíèê³â

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Голова кооперативу 
мешканців будинку 
на Пирогова, 
161 а Ольга 
Бойко: «Тут ціла 
мафія замішана. 
БТІ, міськрада, 
приватна фірма…» 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß



РЕКЛАМА

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 190147

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЗЕА «НОВОСВІТ»

Ç 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó â Óêðà¿í³ 
çàïðàöþâàâ íîâèé ðèíîê åëåê-
òðîåíåðã³¿, ÿêèé ñòâîðèâ ñó÷àñíó, 
ïðîãðåñèâíó ìîäåëü ôîðìóâàí-
íÿ ö³í íà åëåêòðîåíåðã³þ. Ðà-
í³øå ö³íó åëåêòðèêè ïëàíóâàëè 
íà ïåð³îäè â³ä ï³âðîêó, çàðàç — 
îá'ºêòèâíå ôîðìóâàííÿ âàðòîñò³ 
ïî ãîäèíàõ ³ íà äîáó íàïåðåä, 
çàëåæíî â³ä ñïîæèâàííÿ.

Òàêà ìîäåëü — öå êîíêóðåíò-
íèé ðèíîê, íà ÿêîìó åëåêòðî-
åíåðã³þ ìîæíà êóïèòè çà äî-
ãîâ³ðíîþ ö³íîþ. Åëåêòðèêà 
ñòàëà òîâàðîì, ÿêèé ìîæíà 
ïðèäáàòè â «ñóïåðìàðêåò³», äå 
º áåçë³÷ ïðîïîçèö³é â³ä êîìïà-
í³é-ïîñòà÷àëüíèê³â òà ð³çí³ ö³íè 
íà åëåêòðîåíåðã³þ.

Òàê âè ìîæåòå îáðàòè íàé-
äåøåâøó åëåêòðîåíåðã³þ òîãî 
îáñÿãó, ÿêèé ïîòð³áíèé äëÿ 
âàøîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ðîëü íîâîãî ðèíêó åëåêòðî-
åíåðã³¿ â òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè 
êîíêóðåíö³þ, à íå îáãðóíòîâó-
âàòè ï³äâèùåííÿ ö³í íà ñâ³òëî 
ÿêèìèñü, íåâ³äîìèìè çàãàëó, 
«ðèíêîâèìè» ìåõàí³çìàìè.

ßê ä³ÿëà ñèñòåìà ðàí³øå ³ 
ÿêèì ÷èíîì á³çíåñ ìîæå ñüî-
ãîäí³ çåêîíîìèòè íà ñâ³òë³?

Äî 2019 ðîêó åëåêòðîñòàí-
ö³¿ ïðîäàâàëè âñþ âèðîáëåíó 

åëåêòðîåíåðã³þ ó «ºäèíèé êî-
øèê» Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Åíåðãîðèíîê». Âàðò³ñòü ö³º¿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ êîæíîãî âèäó 
åëåêòðîñòàíö³é (òåïëîâ³, àòîìí³ 
òîùî) âñòàíîâëþâàâ äåðæàâíèé 
ðåãóëÿòîð ÍÊÐÅÊÏ.

Íàäàë³ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» 
ïðîäàâàâ âñþ êóïëåíó åëåêòðî-
åíåðã³þ îáëåíåðãî, à ò³, â ñâîþ 
÷åðãó — ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷àì 
òà ï³äïðèºìñòâàì. Êîøòè çà ñïî-
æèâàííÿ åëåêòðèêè ðóõàëèñÿ 
ïî öüîìó ëàíöþãó â çâîðîòíüî-
ìó íàïðÿìêó: ïëàòåæ³ ñïîæèâà÷³â 
íàäõîäèëè äî îáëåíåðãî, çâ³äòè — 
äî «Åíåðãîðèíêó», à ïîò³ì — 
äî åëåêòðîñòàíö³é-âèðîáíèê³â.

Àëå ç ðåôîðìîþ â ñôåð³ åëåê-
òðîåíåðã³¿, ùî ñòàðòóâàëà âë³òêó 
2019 ðîêó, âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ 
äëÿ ïðîìèñëîâîñò³ íå âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ Ðåãóëÿòîðîì, à âèçíà÷à-
ºòüñÿ ðèíêîì, íà ÿêîìó çà òàêèõ 
êë³ºíò³â áîðþòüñÿ êîìïàí³¿-ïî-
ñòà÷àëüíèêè åëåêòðîåíåðã³¿.

Êð³ì òîãî, ìàþ÷è àâòîìàòè-
çîâàíó ñèñòåìó êîìåðö³éíîãî 
îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿, ñïîæè-
âà÷³ ìîæóòü çì³ùóâàòè ñâîº 
ñïîæèâàííÿ íà á³ëüø äåøåâèé 
÷àñ, ùî ìîæå ñóòòºâî âïëèíó-
òè íà âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ òà 
ñòàòè äæåðåëîì åêîíîì³¿ êîøò³â.

Þðèäè÷í³ îñîáè âæå ìîæóòü 
çì³íþâàòè ïîñòà÷àëüíèêà, îáè-

ðàþ÷è íàéêðàùó êîìåðö³éíó 
ïðîïîçèö³þ â³ä áàãàòüîõ êîì-
ïàí³é-ïðîäàâö³â åëåêòðîåíåðã³¿, 
îð³ºíòóþ÷èñü íà íèæ÷ó ö³íó, 
³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê îïëàòè 
òà ñåðâ³ñ.

Îäíèì ³ç áàãàòüîõ íàä³éíèõ ïî-
ñòà÷àëüíèê³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ 
º Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà àñîö³àö³ÿ 
«Íîâîñâ³ò» òà Òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åíåðãî-
³íâåñò», ÿê³ çä³éñíþþòü ïîñòà÷àí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ á³ëüøå 20 ðîê³â. 
Íèí³ îáñëóãîâóºìî 35 ïîñò³éíèõ 
êë³ºíò³â, çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ 
ÿêèõ ñòàíîâèòü 15 ì³ëüéîí³â 
ê³ëîâàò-ãîäèí ùîì³ñÿöÿ.

ÇÅÀ «Íîâîñâ³ò» òà ÒÎÂ 
«Åíåðãî³íâåñò» ïðîïîíóþòü 
ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì ö³íó ïðîäàæó 
åëåêòðîåíåðã³¿, ùî ìîæå áóòè 
íèæ÷îþ â³ä ö³íè ïîïåðåäíüîãî 
ïîñòà÷àëüíèêà.

Âàðò³ñòü ïðîäàæó åëåêòðî-
åíåðã³¿ îáãîâîðþºòüñÿ ³íäèâ³-
äóàëüíî äëÿ êîæíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà-ñïîæèâà÷à, òà çàëåæèòü, 
çîêðåìà, â³ä íàñòóïíèõ ÷èííè-
ê³â: äîáîâèé ãðàô³ê ñïîæèâàí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà éîãî äî-
òðèìàííÿ, îáñÿã ñïîæèâàííÿ, 
ãðàô³ê îïëàòè òîùî.

Øàíîâí³ ïîòåíö³éí³ ñïîæèâà÷³! 
Óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà ïîñòà÷àí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ³ç ÇÅÀ «Íî-
âîñâ³ò» òà ÒÎÂ «Åíåðãî³íâåñò» 

ãàðàíòîâàíî íàäàñòü âàì íàñòóïí³ 
ïåðåâàãè:
 Âèã³äíà ö³íà çà åëåêòðî-

åíåðã³þ, ÿêó ìîæíà çì³íþâàòè 
ùîì³ñÿöÿ;
 Çàì³ñòü 100% àâàíñîâî¿ 

îïëàòè çà åëåêòðîåíåðã³þ ìîæ-
ëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ;
 Çà ïîáàæàííÿì ñïîæèâà-

÷à — çä³éñíåííÿ ìîíòàæó àâòî-
ìàòè÷íî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ ³ 
îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿ (ÀÑÊÎÅ, 
ËÓÇÎÄ), ïîäàëüøå ¿¿ òåõí³÷íå îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³ ç÷èòóâàííÿ äàíèõ;
 Áåçîïëàòíà äîïîìîãà â 

îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â äëÿ 
çì³íè åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà;
 Áåçîïëàòí³ òåõí³÷í³ êîí-

ñóëüòàö³¿ òà ïðàâîâà ï³äòðèìêà 
ïðîòÿãîì âñüîãî ÷àñó ñï³â ïðàö³;
 Âïåâíåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó.

Ùîá îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ 
òà åëåêòðîåíåðã³þ çà âèã³äíîþ 
ö³íîþ, äçâîí³òü íà íàøó ãàðÿ-
÷ó ë³í³þ: ÒÎÂ «Åíåðãî³íâåñò» 
(0432)55-42-83, (068)270-13-16;

ÇÅÀ «Íîâîñâ³ò» (0432)52-46-88, 
(067)825-32-45.

Новий енергоринок допоможе 
зекономити бізнесу на електроенергії
БЛОГ

464366

9
RIA, Ñåðåäà, 
20 ëèñòîïàäà 2019

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІКТОР ПЕРЛОВ, БЛОГЕР
20 листопада 2019 року 
запроваджується контроль швидкісного 
режиму в місті з допомогою TruCAM. 
Кінець епохи «літунів» близько...

447056

460035
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РЕКЛАМА

463661

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Òð³øêè òåîð³¿. Äèòÿ÷å àâòîêð³ñ-
ëî âèêîíóº òó æ ðîëü, ùî ³ ïàñîê 
áåçïåêè äëÿ äîðîñëèõ — çàõè-
ùàº. Ó ðàç³ ÄÒÏ ïðàâèëüíî ïðè-
ñòåáíóòà ëþäèíà ìîæå îòðèìàòè 
òðàâìè, àëå âîíè áóäóòü ñóì³ñí³ 
ç æèòòÿì. Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî äî-
çâîëÿº ïðàâèëüíî ïðèñòåáíóòè 
äèòèíó, â³äïîâ³äíî äî ¿¿ çðîñòó. 
Äî òîãî æ, çàô³êñóº ¿¿ íà ì³ñö³ òà 
íå äàº ïîâçàòè ïî ñèä³ííþ ï³ä 
÷àñ ðóõó, à òàêîæ äîäàòêîâî çà-
õèùàº ãîëîâó ³ ïëå÷³ ç áîê³â. Àëå 
âàæëèâî, àáè êð³ñëî ï³äõîäèëî 
äèòèí³.

Çàëåæíî â³ä â³êó ä³òåé, ÿêèõ 
ìîæíà ó íèõ ñàäèòè, àâòîêð³ñëà 
ïîä³ëÿþòü íà ãðóïè:

Êð³ñëî-ïåðåíîñêà — â³ä íàðî-
äæåííÿ äî 13 êã (äî 15 ì³ñÿö³â) 

Êîìá³íîâàíå àâòîêð³ñëî — 
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç íà-
ðîäæåííÿ (ñïèíîþ ïî õîäó ðóõó) 
äî 13 êã, À ïîò³ì îáëè÷÷ÿì 
ïî õîäó ðóõó äî 18 êã (ïðèáëèç-
íî äî 4 ðîê³â) 

Àâòîêð³ñëî äëÿ ä³òåé â³ä 
9 äî 18 êã (â³ä 9 ì³ñÿö³â äî 4 ðî-

ê³â). Äàë³, âñ³ êð³ñëà äëÿ ä³òåé 
âèãëÿäàþòü òàêèìè, ÿê ìè çâè-
êëè ¿õ áà÷èòè òà âñòàíîâëþþòü-
ñÿ âîíè îáëè÷÷ÿì ïî õîäó ðóõó 
àâòîìîá³ëÿ.

Àâòîêð³ñëî â³ä 9 äî 36 êã (â³ä 
9 ì³ñÿö³â äî 11 ðîê³â) 

Îêðåìî ìîæíà âèä³ëèòè áóñòå-
ðè. Óçàãàëüíåíî — öå ëèøå ñè-
ä³ííÿ â³ä àâòîêð³ñëà, ÿêå ìîæå 
ïðèñò³áàòèñÿ ðåìåíÿìè áåçïåêè. 
Ó áóñòåðè ìîæíà ñàäèòè ä³òåé â³ä 
15 äî 36 êã (â³ä 4 äî 12 ðîê³â).

Çà ñïîñîáîì êð³ïëåííÿ àâòî-
êð³ñëà ïîä³ëÿþòü íà ò³, ÿê³ ô³ê-
ñóþòüñÿ øòàòíèìè ðåìåíÿìè 
àâòîìîá³ëÿ òà Isofix (ïåðåäáà÷àº 
ïðèñóòí³ñòü ñïåö³àëüíèõ êðîíø-
òåéí³â íà íèæí³é ïëàòôîðì³ àâ-
òîêð³ñëà ³ â³äïîâ³äí³ õàðàêòåðèñ-
òèêè àâòî).

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК 
Àâòîêð³ñëà íà ðèíêó øóêàëè 

ó ìàãàçèíàõ, äå ïðîäàþòü äèòÿ÷³ 
êîëÿñêè. Íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó 
«òî÷êè» çãðóïîâàí³ ïðàâîðó÷ â³ä 
âõîäó.

Ïðîäàâ÷èí³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
îñòàíí³ì ÷àñîì çà äèòÿ÷³ àâòî-

СКІЛЬКИ КОШТУЄ БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
Актуально  За перевезення дитини 
без автокрісла в автівці невдовзі 
доведеться платити штраф — 510 гривень. 
За повторне порушення — вже 
850 гривень. Роздивились, яку суму 
потрібно буде викласти вінницьким 
водіям за новенькі автокрісла, та 
розпитали продавців, що краще обрати

êð³ñëà ñòàëè ÷àñò³øå çàïèòóâàòè. 
Íàéäåøåâøå êð³ñëî óí³âåð-

ñàë, ÿêå ìè çíàéøëè, êîøòóâàëî 
2400 ãðèâåíü. Âèðîáíèê — Ïîëü-
ùà. Ï³äãîë³â’ÿ ó íüîìó ìîæå ï³ä³-
éìàòèñÿ íà òàêó âèñîòó, ùî òóäè 
ñÿäå íàâ³òü äîðîñëèé.

— Ðîçðàõîâàíî íà òå, ùî äèòè-
íà ìîæå áóòè ðîñëà, òîìó òàê, — 
êàæå ïðîäàâåöü.

Íàéäîðîæ÷å êð³ñëî, ÿêå íàì 
çàïðîïîíóâàëè íà ðèíêó — 
3 850 ãðèâåíü. Àëå âîíî í³÷èì 
îñîáëèâî íå â³äð³çíÿëîñü â³ä 
íàéäåøåâøîãî, êð³ì á³ëüø ïðàê-
òè÷íîãî ÷îðíîãî êîëüîðó.

МАГАЗИНИ 
Ö³íè ó â³ííèöüêèõ ìàãàçèíàõ 

äóæå ð³çí³. Óñå òàêîæ çàëåæèòü 
â³ä âèðîáíèêà òà áðåíäó ìàãàçè-
íó. Êð³ñëà äîðîæ÷îãî ñåãìåíòó 
éäóòü ç ìàðêóâàííÿì, ùî âîíè 
ïðîéøëè êðàø-òåñò. Ó íèõ çí³-
ìàºòüñÿ îáøèâêà. Ìîæíà òàêîæ 
çíàéòè íå ïðîñòî çâè÷àéíèõ êî-
ëüîð³â, à é, íàïðèêëàä, ç ãåðîÿìè 
ìóëüòñåð³àëó «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 
÷è «Ñïàéäåðìåí».

Ó äåÿêèõ ìàãàçèíàõ ï³ä àâòî-
êð³ñëà âèä³ëåíèé ñïåö³àëüíèé 
êîíñóëüòàíò, ÿêèé äîáðå ðîçáè-
ðàºòüñÿ â òåì³. Â ³íøèõ, íàâ³òü 
ç ãó÷íèìè ³ìåíàìè — í³. 

— Âèõîäèòü, òàêñèñòàì ïî-
òð³áíî áðàòè äâà àâòîêð³ñëà?! 
Áî ÿê æå âîíè áóäóòü âîçèòè é 
çîâñ³ì ìàëåíüêèõ ä³òåé ³ òðîõè 
äîðîñë³øèõ?! — êàæå îäèí ç êîí-
ñóëüòàíò³â. — Ç Isofix íàéäåøåâøå 
êð³ñëî óí³âåðñàë ó íàñ êîøòóº 
4500 ãðèâåíü. ßêùî â ìàøèí³ 
íåìàº Isofix, ìîæíà âçÿòè íàé-
äåøåâøå íà ðåìåíÿõ. Âîíî îá³-

éäåòüñÿ çà 3300 ãðèâåíü, — êàæå 
êîíñóëüòàíò.

Íàéäîðîæ÷³ êð³ñëà óí³âåðñàëè, 
ÿê³ ìè çíàéøëè â ³ìåíèòîìó äè-
òÿ÷îìó ìàãàçèí³ â³ííèöüêîãî ÒÖ, 
êîøòóâàëî ïîíàä 9 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Öå êð³ñëî àìåðèêàíñüêîãî 
âèðîáíèêà ç ìàðêóâàííÿì ïðî òå, 
ùî âîíè ïðîéøëè êðàø-òåñò òà 
ìàþòü ïîäóøêó áåçïåêè.

Ïðîäàâåöü ç³çíàºòüñÿ, ùî 
íåùîäàâíî íà äåÿê³ ïîçèö³¿ 
áóëè ñóòòºâ³ çíèæêè, àëå çàðàç 
âîíè çàê³í÷èëèñü. Ùîäî «÷îðíî¿ 
ï’ÿòíèö³», ïîêè íå çíàº.

— Íàì íå ïîâ³äîìëÿþòü, ÷è 
áóäóòü çíèæêè â òàê³ äí³, ³íêî-
ëè äëÿ íàñ ñàìèõ öå ñþðïðèç, — 
êàæå ïðîäàâåöü.

ІНТЕРНЕТ 
Íàéäåøåâøå á/ó êð³ñëî, ÿêå 

ìè çíàéøëè íà äîøêàõ îãî-
ëîøåíü ó Â³ííèö³, êîøòóâà-

ëî 700 ãðèâåíü. Öå àâòîêð³ñëî 
Chicco äëÿ íàéìîëîäøèõ ä³òåé. 
(Íàéäåøåâøå íîâå àâòîêð³ñëî 
ö³º¿ ïîïóëÿðíî¿ ô³ðìè, ÿêå ìè 
çóñòð³ëè ó â³ííèöüêîìó ìàãàçèí³, 
êîøòóâàëî 3600).

Àâòîêð³ñëà íàéäåøåâøèõ êà-
òåãîð³é, ÿê³ ïîêàçàâ íàì îäèí ç 
ïîïóëÿðíèõ ³íòåðíåò-ìàãàçèí³â 
êîøòóþòü 450–550 ãðèâåíü. Öå 
áåçêàðêàñí³ êð³ñëà, ÿê³ íàì íàâ³òü 
íå ïðîïîíóâàëè ó ìàãàçèíàõ òà 
íà ðèíêó.

Íàéäîðîæ÷å àâòîêð³ñëî ïðè-
çíà÷åíå äëÿ ä³òåé â³ä 0 äî 4 ðîê³â 
êîøòóº ïîíàä 21 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. 
Ó íüîìó º í³æêà, ÿêà äîäàòêîâî 
íå äàâàòèìå êð³ñëó ïåðåêèíó-
òèñü òà ñèñòåìà «ðîçâàíòàæåííÿ 
ñïèíè».

Íàéäåøåâøå áåçêàðêàñíå êð³ñ-
ëî ìè çíàéøëè ìàéæå çà 300 ãðè-
âåíü. Áóñòåðè êîøòóþòü â³ä 
380 äî 700 ãðèâåíü.

Найдорожче коштують 
крісла універсали. 
Значно дешевше 
обійдуться бустери



460792
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ó ÷àñòèí³ 3028. Àëå é çâ³äñè ¿çäèâ 
â ÀÒÎ. Ó ëèñòîïàä³ 2018-ãî Àí-
äð³é çâ³ëüíèâñÿ ç³ ñëóæáè.

ЗАПРОПОНУЮ ЇЙ ВИЙТИ 
ЗА МЕНЕ ЗАМІЖ 

— Ñèí ÷àñòî ñêàðæèâñÿ íà ãî-
ëîâí³ áîë³, — ãîâîðèòü ìàòè Àí-
äð³ÿ. — Ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ðîçìîâè 
ä³çíàëàñÿ, ùî â³í ïåðåí³ñ äâ³ êîí-
òóç³¿. Â³ä ë³êóâàííÿ â³äìîâëÿâñÿ.

Ùå äî àðì³¿ çóñòð³÷àâñÿ ç ä³-
â÷èíîþ. Êîëè ñëóæèâ ó Êàëèí³â-
ö³, âîíè âèð³øèëè æèòè ðàçîì 
ó öèâ³ëüíîìó øëþá³.

— ßêáè ÿ ÷àñò³øå ç íèì áà-
÷èëàñÿ, ìîæëèâî á, íàïîëÿãëà 
íà ë³êóâàíí³, à òàê… — ãîâîðèòü 
ìàìà. — Ïî òåëåôîíó êàçàâ, ùî 
âñå äîáðå. Àëå æ ÿ â³ä÷óâàëà, ùî 
íå âñå òàê, ÿê â³í êàæå. Ï³ñëÿ 

òîãî, ÿê çâ³ëüíèâñÿ, ñàìà ï³øëà 
äî ïñèõîëîãà. Ë³êàð ïîðàäèëà 
÷àñò³øå áóòè éîìó â êîëåêòèâ³. 
Ìîâëÿâ, íà ðîáîò³ â³í íå ìàòèìå 
÷àñó íà ³íø³ äóìêè. Ïî-äðóãå, 
ç’ÿâëÿòüñÿ äðóç³, çíàéîì³. Öå 
â³äâîë³êàòèìå â³ä ñïîãàä³â, ÿê³ 
çàëèøèëèñÿ ç ÀÒÎ.

Àíäð³é âëàøòóâàâñÿ íà áóä³â-
íèöòâ³. Ïðàöþâàâ ðàçîì ç ñåðåä-
óëüøèì áðàòîì.

Ó éîãî ä³â÷èíè äåíü íàðîäæåí-
íÿ 12 æîâòíÿ.

— Ìàìî, ÿ õî÷ó, ùîá âè ïðè-
éøëè ç òàòîì, — ñêàçàâ íàïåðå-
äîäí³ õëîïåöü. — Çàïðîïîíóþ 
âèéòè çà ìåíå çàì³æ. Ïðè¿äóòü 
òàêîæ ¿¿ áàòüêè.

ßðîâ³ ïðèéøëè óòðüîõ, ðàçîì ç 
ìàìîþ ³ òàòîì áóâ ùå ìîëîäøèé 
áðàò Äìèòðî, ñòóäåíò ïîë³òåõó. 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

×îðíà õóñòèíà 
íà ãîëîâ³, ñë³äè 
âòîìè íà îáëè÷÷³, 

ñïîâíåí³ ñìóòêó î÷³ — òàêîþ 
æóðíàë³ñò RIA ïîáà÷èâ Ëåñþ 
ßðîâó. Âîíà ñàìà ïîïðîñèëàñÿ 
çóñòð³òèñÿ. Íå ëèøå äëÿ òîãî, 
ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâîº ãîðå.

— Ìîæå, ³íøèì ìàòåðÿì 
âäàñòüñÿ íå äîïóñòèòè òîãî, ùî 
ñòàëîñÿ ó íàñ, — êàæå çãîðüîâàíà 
æ³íêà. — Áî ò³ëüêè ìàìà ìîæå 
âðÿòóâàòè ñèíà ï³ñëÿ â³éíè. Íà-
øèõ ä³òåé òðåáà ðÿòóâàòè íå ò³ëü-
êè òàì, äå ñòð³ëÿþòü. ¯ì òóò ïî-
òð³áåí ïîðÿòóíîê. Ï³ñëÿ ïåðå-
æèòîãî ó íèõ çëàìàíà ïñèõ³êà. 
Äåðæàâà íàïëþâàëà íà íèõ. Ñàì³ 
ìàºìî äóìàòè, ùî ðîáèòè, àáè 
ò³, õòî âèæèâ òàì, çàëèøèëèñÿ 
æèâèìè òóò.

Ó ßðîâèõ òðîº ñèí³â. Àíäð³é 
áóâ íàéñòàðøèé. 9 ëèñòîïàäà 
25-ð³÷íèé õëîïåöü, ÿêèé òðè 
ðîêè â³äñëóæèâ ó Íàöãâàðä³¿, 
ïîñòàâèâ êðàïêó ó ñâîºìó æèòò³.

ПОСТІЙНО ДАРУВАВ 
МАМІ ТРОЯНДИ 

Àíäð³é ç äèòèíñòâà çâåðòàâñÿ 
äî ìàìè íà «âè». Æ³íêà ïðèãà-

äóº, ÿê ïåðøèé ðàç ïîäàðóâàâ ¿é 
áóêåò òðîÿíä. Ïðèâ³òàâ ç äíåì 
íàðîäæåííÿ. Íàäàë³ äëÿ íüîãî öå 
ñòàëî ãàðíîþ çâè÷êîþ. ¯é í³õòî 
íå ïðèíîñèâ ñò³ëüêè êâ³ò³â, ÿê 
Àíäð³éêî.

— Âè ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè, â³í 
ïîâåðòàâñÿ ç òîãî ïåêëà, ³ ïðè-
õîäèâ äîäîìó ç òðîÿíäàìè, êàçàâ: 
«Ìàìî, öå äëÿ âàñ», — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Ëåñÿ. — Ïåðåñòóïàâ ïîð³ã 
ç òîðòàìè, öóêåðêàìè. Íå ÷åêàâ 
ÿêîãîñü ñâÿòà — ïðîñòî éîìó 
õîò³ëîñÿ çðîáèòè ìàì³ ïðèºìíå.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â ó÷èëèù³ 
¹ 11, äå ßðîâèé çäîáóâ ñïåö³àëü-
í³ñòü ïðîãðàì³ñòà, éîãî ïðèçâà-
ëè â àðì³þ íà ñòðîêîâó ñëóæáó. 
Áàòüêè áóëè ñïîê³éí³, áî çíàëè, 
ùî ñòðîêîâèê³â íà â³éíó íå â³ä-
ïðàâëÿþòü. Íåñïîä³âàíêîþ äëÿ 
íèõ ñòàëî éîãî ïîâ³äîìëåííÿ ï³ä 
÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè.

— Ìàìî, ÿ ï³äïèñàâ êîíòð-
àêò, — ñêàçàâ â³í. — Íå äîïèòóé-
òåñÿ, ÷îìó òàê çðîáèâ. ²íàêøå 
ìåí³ æèòòÿ òóò íå áóëî á.

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ òîãî, â³éñüêîâèé 
îïèíèâñÿ ó ðàéîí³ áîéîâèõ ä³é. 
Çãîäîì áóëà ùå îäíà ïî¿çäêà.

— Íàì âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ, 
ùîá ñèíà ïåðåâåëè áëèæ÷å äî-
äîìó, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ ßðîâà. 
— Òàê â³í îïèíèâñÿ ó Êàëèí³âö³ 

НАДІСЛАВ УСІМ СМС «ПРОБАЧ», 
А МАМІ — «ПРОБАЧТЕ» 
Втрата  Життя самогубством закінчив 
демобілізований нацгвардієць Андрій 
Яровий. Зробив це у кладовці сімейного 
гуртожитку, на поверсі, де проживав з 
батьками. Тато вранці прийшов набрати 
картоплі, а там... Мати, як тільки почула, 
що син мертвий, втратила свідомість. 
Після похорону вона вирішила звернутися 
до всіх матерів, чиї діти були на війні. 
Просить дослухатися до її слів

ЛЮДМИЛА ЄВСЄЄВА, 
ПСИХОЛОГ:

— З власної прак-
тики можу сказа-
ти, що найчасті-
ше травмується 
психіка у молодих 

хлопців, — говорить Людмила 
Євсєєва. — Старшого віку бійці 
більш стійкі до пережитого на ві-
йні. Найперша порада рідним — 
шукайте тих, хто надасть допо-
могу вашим хлопцям ще тоді, 
коли вони знаходяться в районі 
бойових дій. Після їх повернення 
одразу займіться реабілітацією. 
Більшість з атовців протестують 
проти цього, але не можна ігно-

рувати допомогу фахівців.
— Я бачу, що з тобою не все га-
разд, — такі або схожі фрази 
треба говорити спокійно, при-
горнувшись до рідної людини, 
дивлячись їй у вічі.
— Не хочеш йти зі мною, давай 
запросимо до нас твоїх друзів, 
я накрию стіл і під час розмови 
можливо знайдеться той, хто по-
годиться піти з тобою.
Рідні мають проявляти ініціативу, 
але робити це тактовно, без на-
тиску. Уважно стежте за змінами 
в настрої. Частіше повторюйте, 
як вони потрібні вам, як без них 
було непросто, як ви з нетерпін-
ням чекали їх повернення з війни.

Пам’ятайте, демобілізовані най-
краще почуваються у товаристві 
побратимів. Тоді вони — свої се-
ред своїх, можуть виговоритися, 
вилити, що на серці лежить.
Держава поклала відповідаль-
ність за реабілітацію, зокрема, 
на служби соціального захисту. 
Можна звертатися до відділу 
по роботі з АТО, що знаходить-
ся у департаменті соцзахисту 
у «Книжці». Є ГО афганців «Ніхто, 
крім нас», а також «Спілка воїнів 
АТО і учасників бойових дій», інші 
організації. Зрештою, є приватні 
психологи та лікарі. Треба діяти, 
не можна пускати ситуацію на са-
моплив.

Боєць ще на Донбасі, а батькам треба уже шукати тих, хто допоможе йому 

Леся Ярова: «Андрій не мав наміру накласти на себе руки, він 
хотів одружитися, мати дітей, працювати»

«Ò³ëüêè ìàìà ìîæå 
âðÿòóâàòè ñèíà ï³ñëÿ 
â³éíè. Íàøèõ ä³òåé 
òðåáà ðÿòóâàòè íå 
ò³ëüêè òàì, 
äå ñòð³ëÿþòü» Íà òîé äåíü ó ìàòåð³ Àíäð³ÿ 

íà ðîáîò³ áóëî çàìîâëåííÿ, âîíà 
ïðàöþº êóõàðåì-êîíäèòåðîì. 
Òîìó æ³íêà íàäîâãî íå çàòðè-
ìàëàñÿ â ãîñòÿõ. Çãîäîì ï³øîâ 
¿¿ ÷îëîâ³ê. Ïðîäîâæóâàòè ñâÿò-
êóâàòè çàëèøèëàñÿ ìîëîäü.

— Ùî òàì ñòàëîñÿ, íå çíàþ, 
àëå íàñòóïíîãî äíÿ Àíäð³é ïðèé-
øîâ ³ ñêàçàâ, ùî ïîâåðòàºòüñÿ 
æèòè äî íàñ äîäîìó, — ðîçïîâ³äàº 
ìàòè õëîïöÿ. — Ìîëîäøèé òåæ 
í³÷îãî íå õî÷å ãîâîðèòè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëåñ³, ïåðåä 
òèì çíàéîìèé Àíäð³ÿ êëèêàâ 
éîãî ¿õàòè íà ðîáîòó ó Êè¿â. Õëî-
ïåöü ïîãîäèâñÿ. Ìàòè ïîäóìêè 
ò³øèëà ñåáå òèì, ùî òàêèì ÷èíîì 
ñèíîâ³ ïðîñò³øå áóäå çàáóòè ä³-
â÷èíó. Óñå ñòàëîñÿ ³íàêøå.

«ВІН ЦЬОГО НЕ ПЛАНУВАВ» 
— ß òî÷íî çíàþ, ùî Àíäð³é 

íå ïëàíóâàâ öüîãî ðîáèòè, — 
êàæå éîãî ìàìà. — Ï³ä ÷àñ ñëóæ-
áè ó Õåðñîí³ ó ¿õí³é ÷àñòèí³ ïî-
â³ñèâñÿ õëîïåöü. Àíäð³é çí³ìàâ 
éîãî ç ìîòóçêè. Ïîò³ì ðîçïîâ³äàâ 
ìåí³, ùî òîé äóæå íåïðàâèëüíî 
çðîáèâ. Íå ïîäóìàâ ïðî áàòüê³â,  
ÿêèì çàâäàâ âåëèêîãî áîëþ. 

Ìàìà êàæå, ùî â äóìêàõ Àí-
äð³é óæå áóâ ó Êèºâ³. Íàñòîðîæó-
âàëî ³íøå — ÷àñòî ï³ñëÿ ðîáîòè 
áðàâ äî ðóê òåëåôîí ³ ïåðåãëÿäàâ 
ñàëþòè. Òàê â³í íàçèâàâ çíÿò³ 
íà êàìåðó ôðàãìåíòè áîéîâèõ 
ä³é íà Äîíáàñ³. Çàòå êîëè ÷óâ 
ñïðàâæí³ ñàëþòè íà âóëèö³, 
ìàëî íå ï³ä ë³æêî õîò³â ñõîâàòè-
ñÿ. Ñòðàøåííî ïåðåæèâàâ, êîëè 
îòðèìàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãè-
áåëü éîãî áëèçüêîãî çíàéîìîãî.

— Ìàìî, âè äå? — çàïèòàâ 
Àíäð³é ïî òåëåôîíó ³ ïî÷óâ, ùî 

íà ðîáîò³. — Ìåí³ òðåáà ç âàìè 
ïîãîâîðèòè. Êîëè áóäåòå âäîìà?

Öåé äçâ³íîê â³í çðîáèâ î âîñü-
ì³é âå÷îðà 8 ëèñòîïàäà.

Æ³íêà ïîâåðíóëàñÿ ç ðîáîòè 
î 23.15. ×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî Àí-
äð³é âèéøîâ ç äîìó äåñü î äåñÿ-
ò³é. Ãîâîðèâ, ùî ìàº äîïîìîãòè 
çíàéîìîìó ðîçâàíòàæèòè àâòî. 

— Äóìàþ, ùî â³í áóâ ó íå¿. Öå 
âîíà éîìó äçâîíèëà, – êàæå ìàòè.

Ó Ëåñ³ ßðîâî¿, ìàòåð³, äåíü íà-
ðîäæåííÿ 9 ëèñòîïàäà. ×åêàëà 
áðàòà ç Ðîñ³¿. Ï³äíÿëèñÿ ðàíî. 
Áàòüêî Àíäð³ÿ ï³øîâ ó êëàäîâêó 
íàáðàòè êàðòîïë³…

— ß ïî÷óëà êðèê: «Ä³ìà, íåñè 
í³æ!» — ãîâîðèòü ïàí³ Ëåñÿ. — 
Âèá³ãëà äî êëàäîâêè, àëå ÷îëîâ³ê 
ìåíå íå ïðîïóñòèâ âñåðåäèíó. Íà 
ðàíîê 9 ëèñòîïàäà ð³äí³ Àíäð³ÿ 
îòðèìàëè ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ ç 
ºäèíèì ñëîâîì: «ïðîáà÷». Ìàì³ 
íàïèñàâ «ïðîáà÷òå».

НЕХАЙ ЖИВЕ СВОЇМ ЖИТТЯМ 
Ïîë³ö³ÿ êîíñòàòóâàëà ôàêò 

ñàìîãóáñòâà. Ïåðåâ³ðèëè ó éîãî 
òåëåôîí³ äçâ³íêè ³ åñåìåñêè.

Êàçàëè íàïèñàòè çàÿâó â ïî-
ë³ö³þ, ùîá ðîçñë³äóâàëè, ÷è áóâ 
ôàêò äîâåäåííÿ äî ñàìîãóáñòâà.

Æ³íêà êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëà-
ñÿ öå ðîáèòè.

— Íå õî÷ó ³ íå áóäó öüîãî ðî-
áèòè, — êàæå, ïàí³ Ëåñÿ. — Íåõàé 
æèâå ñâî¿ì æèòòÿì. — Õî÷ó çâåð-
íóòèñÿ äî ìàòåð³â, ÷è¿ ñèíè ïî-
âåðíóëèñÿ ç â³éíè. Îáîâ’ÿçêîâî 
çðîá³òü òàê, ùîá âîíè ïðîéøëè 
ðåàá³ë³òàö³þ. Áóäü-ÿêèì ñïîñî-
áîì äîáèâàéòåñÿ, àáè ç íèìè ïî-
ïðàöþâàëè ïñèõîëîãè. Í³êîìó, 
êð³ì íàñ, íàø³ ä³òè íå ïîòð³áí³. 
Í³õòî, êð³ì íàñ, ¿õ íå âðÿòóº. 

ÒÐÅÃÅÄ²ß
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Картка ПриватБанку: 5168 7574 0001 3860 – Алгаш Оксана Вікторівна.  

Тел: (068)377-93-81

У шестирічної Софії рідкісний вроджений 
розлад. Через нього вона може померти. 
Єдиний вихід — трансплантація кісткового 
мозку від нерідного донора. 
Прийняти на лікування дівчинку погодилися в 
одній з клінік Ізраїля. Сума, яку озвучили батькам, 
— 5 348 000 грн — непідйомна для них. Родина 
просить небайдужих людей допомогти у зборі 
коштів та порятунку їхньої доньки.

СОФІЇ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

464300

РЕКЛАМА

462761

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Â³ííèöüêèé ï³ä-
ïðèºìåöü Ñåðã³é 
Ãîí÷àðóê ìàº â³ñ³ì 

íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, âñ³ âîíè 
îôîðìëåíí³ îô³ö³éíî, ³, çâ³ñíî æ, 
ïîäàòêè òà ñîöâèïëàòè íàðàõî-
âóþòüñÿ òà ñïëà÷óþòüñÿ. Òîáòî 
ó âèïàäêó õâîðîáè êîãîñü ç íèõ, 
äåðæàâà ìàº ñïðèÿòè ë³êóâàííþ 
òà îäóæàííþ. Õî÷à, çà ñëîâàìè 
Ñåðã³ÿ, êîëè ïðàö³âíèê õâîð³º, 
äåðæàâà â³äøêîäîâóº éîãî ë³êàð-
íÿííèé, ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòîãî 
äíÿ õâîðîáè. À äî òèõ ï³ð öå âñå 
ïåðåêëàäàºòüñÿ íà ïëå÷³ ðîáîòî-
äàâöÿ. Ë³êàðíÿí³ æ, ÿê íà äèâî, 
äàþòüñÿ ïåðåâàæíî íà ï’ÿòü äí³â. 
Òîæ çðîçóì³ëî, õòî çà âñå ïëà-
òèòü, ïðàêòè÷íî ó ïîäâ³éíîìó 
ðîçì³ð³. Âò³ì, êóïóâàòè îêðåìî 
ñòðàõîâèé ïîë³ñ íà ñâî¿õ ïðàö³â-
íèê³â ï³äïðèºìåöü íå ïîñï³øàº, 
÷åêàº, ìîæå íàðåøò³ ìåäðåôîðìà 
ñïðàöþº, àäæå ïîîá³öÿëè ñòðà-
õîâó ìåäèöèíó ó 2021.

— Îñîáèñòî ÿ ìàþ ðàõóíîê 
ó ÏðèâàòÁàíêó, êîðèñòóþñÿ 
ïîñëóãîþ Ïðèâàò24, ïðàö³âíè-
êè áàíêó çàïðîïîíóâàëè ìåí³ 
ñòðàõóâàííÿ çäîðîâ’ÿ, — ðîçïî-
â³äàº ï³äïðèºìåöü. — Óñå äóæå 

ïðîñòî, êîæíîãî ì³ñÿöÿ â ìåíå ç 
ðàõóíêó çí³ìàºòüñÿ 50 ãðí, à ó âè-
ïàäêó õâîðîáè ÷è íåùàñíîãî 
âèïàäêó ÿ ìîæó ðîçðàõîâóâàòè 
íà ñòðàõîâó ñóìó 50 òèñÿ÷ ãðí. 
Òîáòî â³ä ìåíå ì³í³ìóì çóñèëü. 
Ïðàö³âíèêàì çàïðîïîíóâàâ òàêó 
ñàìó ïîñëóãó.

БЕЗКОШТОВНИЙ ПАКЕТ 
ПОСЛУГ 

Íà ñüîãîäí³ êîæåí, õòî óêëàâ 
äåêëàðàö³þ ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, 
ìàº ïðàâî íà áåçêîøòîâíó ïåð-
âèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Òîá-
òî êîíñóëüòàö³þ, ä³àãíîñòèêó, 
12 àíàë³ç³â.., à ùå íåâ³äêëàäíó 
äîïîìîãó. Ç êâ³òíÿ 2020 ðîêó 
ìåäè÷íà ðåôîðìà ä³éäå äî âòî-
ðèííî¿ ãàëóç³ (ñïåö³àë³çîâàí³ çà-
êëàäè). Íàì îá³öÿþòü 54 áåçêî-
øòîâí³ ä³àãíîñòè÷í³ òà ë³êóâàëüí³ 
ìåäè÷í³ ïîñëóãè. Àëå íàñê³ëüêè 
âñå öå áóäå äîñòóïíå, íåâ³äîìî. 

Íà äóìêó ë³êàðÿ-ïåä³àòðà 
Àíäð³ÿ Øèìàíñüêîãî, ôîðìàò 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, ÿêèé çàïðî-
âàäèëà Óëÿíà Ñóïðóí, êðàùèé 
í³æ óñå, ùî áóëî äîñ³.

— Àëå çàðàç ïðîñòî éäå ïåðå-
ðîçïîä³ë êîøò³â, ÿê³ ³ òàê ìè 
ñïëà÷óºìî ç ïîäàòêàìè, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð. — Ââåäåííÿ ñòðàõó-
âàííÿ ñòâîðèòü äîäàòêîâ³ âèòðàòè 

ЯК ЗАСТРАХУВАТИ 
СВОЄ ЗДОРОВ’Я
Варто знати  У Вінниці більше 
двадцяти страхових компаній, хоча 
медичним страхуванням фізичних осіб 
займаються одиниці. Коштують такі послуги 
по-різному: можна платити 24 грн на день 
і у разі чого отримати 75 тисяч грн, або раз 
на рік віддати 300 грн, натомість знати, що 
50 тисяч на лікування в тебе точно буде

ãðîìàäÿí çà ïîëþñ. Íàâðÿä ÷è 
çíàéäóòüñÿ íîðìàëüí³ ñòðàõîâ³, 
ñêîð³ø çà âñå ãðîø³ ïðîñòî áó-
äóòü ïåðåò³êàòè â êèøåíþ äâîì-
òðüîì îë³ãàðõàì. Âðàõîâóþ÷è 
â³äñóòí³ñòü ñó÷àñíèõ ïðîòîêî-
ë³â, êîíòðîëþâàòè ïðàâèëüí³ñòü 
ë³êóâàííÿ ñòðàõîâ³ íå çìîæóòü. 

Çàðàç ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ, ÿê 
ïðàâèëî, âõîäèòü ó ñîöïàêåò äëÿ 
ïðàö³âíèê³â âåëèêèõ êîìïàí³é, 
ñàìîñò³éíî â³ííè÷àíè òàê³ ïîë³ñè 
êóïóâàòè íå ïîñï³øàþòü.

«ПОКИ ГРІМ НЕ ВДАРИТЬ, 
ІВАН НЕ ЗАСТРАХУЄТЬСЯ» 

Âàðò³ñòü êîðïîðàòèâíîãî ñòðà-
õóâàííÿ, êîëè ðîáîòîäàâåöü 
îïëà÷óº ñòðàõóâàííÿ ñï³âðî-
á³òíèê³â, äåøåâøå îñîáèñòîãî 
íà 20–30 â³äñîòê³â, àëå âîíî 
íå òàêå çáèòêîâå. Öå ïîâ’ÿçàíî ç 
òèì, ùî ñàìîñò³éíî ëþäè çâåðòà-
þòüñÿ äî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ 
â îñíîâíîìó òîä³, êîëè âæå õâîð³. 
Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ñòðàõîâèêàì âè-
ã³äíî, êîëè «îïòîì» ñòðàõóþòüñÿ 
³ õâîð³, ³ çäîðîâ³, ³ ìîëîä³, ³ ñòàð³.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà îäí³º¿ 
ç³ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Íàòàë³¿, 
ïðàöþâàòè ç ïðèâàòíèìè îñî-
áàìè çàíàòíî íåðâîâà ñïðàâà òà 
é ÷àñîì íåìàº ñåíñó.

— Ïîâíèé ñòðàõîâèé ïàêåò êî-
øòóº, íàïðèêëàä, 3000 ãðèâåíü 
íà ëþäèíó, öå — îäíîðàçîâèé 
ð³÷íèé ïëàò³æ. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ 
ö³íà áóäå ìåíøîþ, — ãîâîðèòü 
ñòðàõîâùèê. — Àëå ÿêùî äëÿ ëþ-
äèíè íà îäí³é ÷àø³ òåðåç³â ëå-
æèòü «â³ääàòè òðè òèñÿ÷³ çà ñòðà-
õîâêó», à íà äðóãèé «ìîæëèâî, 
ÿ íå çàõâîð³þ», ïåðåâàæóº äðóãà 
÷àøà. ßêùî âñå æ òàêè ïåðåâàæàº 
òóðáîòà ïðî çäîðîâ’ÿ, òî âèíèêàº 
³íøà ñèòóàö³ÿ — ëþäè ââàæàþòü, 
ùî ÿêùî âæå çàïëàòèëè, òî ³ ïî-
ë³êóâàòèñÿ òðåáà íà âñþ êàòóøêó.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, ñóìà ñòðà-

õîâêè (âàðò³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ìîæå 
îòðèìàòè âëàñíèê ñòðàõîâêè ïðî-
òÿãîì ðîêó) çàëåæèòü â³ä óìîâ ³ 
ïî÷èíàºòüñÿ â³ä 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

СКІЛЬКИ КОМПАНІЙ ГОТОВІ 
РИЗИКНУТИ 

Á³ëüøå 20 ñòðàõîâèõ êîìïàí³é 
ïðàöþþòü ó Â³ííèö³. Ìåäè÷íèì 
ñòðàõóâàííÿì çàéìàþòüñÿ ïðàê-
òè÷íî âñ³, àëå â îñíîâíîìó öå 
ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàä-
ê³â òà íà ÷àñ òóðèñòè÷íèõ ïî¿ç-
äîê, àáî æ êîðïîðàòèâí³ ïàêåòè.

Ëèøå â³ñ³ì ñòðàõîâèõ êîìïàí³é 
ïðîïîíóþòü ïîâíîö³ííå ìåäè÷íå 
ñòðàõóâàííÿ äëÿ îêðåìèõ ïåðñîí. 
Çîêðåìà ìîâà ïðî «ÀÕÀ Ñòðà-
õóâàííÿ», «UNIQA», «ÀÑÊÀ», 

«Ãàëèöüêà», «²ÍÃÎ», «Ïðîâ³äíà», 
«ÒÀÑ ñòðàõîâà ãðóïà», «UPSK».

ЯК МОЖНА ЗАСТРАХУВАТИСЯ 
Ñòðàõîâèêè çàçâè÷àé ïðîïî-

íóþòü êë³ºíòó çàïîâíèòè îïèòó-
âàëüíèê — ÷èì, êîëè õâîð³â, ÿê 
äîâãî. Â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðîïîíóº ïàêåò ïî-
ñëóã. ª áàçîâ³, ñòàíäàðòí³ ïàêåòè, 
àëå äëÿ ïàö³ºíò³â ç õðîí³÷íèìè 
õâîðîáàìè ìîæóòü ñôîðìóâàòè 
³íäèâ³äóàëüíó ïðîïîçèö³þ. Ñòðà-
õîâèé äîãîâ³ð çàçâè÷àé óêëàäà-
ºòüñÿ íà ð³ê. ßêùî ïðîòÿãîì 
ðîêó ëþäèíà íå õâîð³º, òî äî-
ãîâ³ð àíóëþºòüñÿ. ßêùî êë³ºíò 
çàõî÷å óêëàñòè íîâèé äîãîâ³ð, 
òî öå éîìó îá³éäåòüñÿ äåøåâøå. 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ МЕДИЧНА 
СТРАХОВКА У ВІННИЦІ 
  Страхова група «ТАС» пропонує пакети 

медичного страхування «Повний ме-
дзахист» (який поділяється на «Міні-
мальний», «Оптимальний» і «Мак-
симальний»), «Страхування здоров’я 
на випадок хвороби», «Страхування від 
нещасного випадку» і ще кілька видів. 
Річна оплата стартує від 300 грн, а сума 
відшкодування — 50 тисяч.

  У страховій компанії «Провідна» сума 
страхових виплат становить від 7 тисяч 
до 150 тисяч грн. При цьому, річна вар-
тість полісу стартує від 750 грн на одного 
клієнта, залежно від обраного класу 
страхування.

  Страхова компанія «ІНГО Україна» пропо-
нує річну суму відшкодування від 75 ти-
сяч гривень, а ось якою має бути річна 
оплата, варто з’ясовувати індивідуально.

  У компанії АСКА за програмою «Формула 
здоров’я» грошову виплату можна отрима-
ти при інфаркті, інсульті, онкології та ще 
восьми критичних захворюваннях, хірур-
гічних операціях та лікуванні у стінах клінік. 
За чотири гривні на день вони обіцяють 
захистити клієнта на суму до 200 тисяч грн.

  У страховій компанії «Уніка» за пакет 
«Стандарт» доведеться платити від 
24 гривень на день, а страхова сума 
становить 75 тисяч грн. Пакет «Престиж» 
коштує від 52 грн на день, а страхова 
сума збільшиться до 175 тисяч грн.

  В компанії «АХА страхування» пропо-
нують пакет «Добровільного медичного 
страхування», яке коштує від 1080 грн 
на рік та покриває до 100 тисяч грн. 
Або ж «Медицина без меж» — страху-
вання на випадок онкології та важких 
захворювань (захист від 5 найважчих 
захворювань з лікуванням за кордоном) 
покриває два млн євро, а от скільки 
коштує, потрібно розмовляти особисто.

  Страхова компанія «Галицька» страхує 
осіб від 1 до 70 років. Мінімальний 
розмір страхової суми 1000 грн, макси-
мальний потрібно узгоджувати.

  Страхова компанія «UPSK» пропонує п’ять 
пакетів — від стандартного, який коштує 
2070 грн на рік, зі страховою сумою 
100 тисяч грн, до пакету ВІП за 8496 грн 
на рік зі страховою сумою 250 тисяч грн.

ИЦІ 
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Золото з Росії 
 Êóáîê ªâðîïè ç ñóìî ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ðîç³ãðàëè 
ó Äçåðæèíñüêó (Ðîñ³ÿ). Âèõî-
âàíåöü ñïîðòøêîëè ¹ 5 Âàæà 
Äà³àóð³ ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçå-
ðîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 115 êã ³ 
÷åìï³îíîì ó àáñîëþòí³é âàç³.

Рекорд у шахах 
 Ó Â³ííèö³ çìàãàëèñÿ ó÷àñ-
íèêè ï³âô³íàëó ÷åìï³îíàòó 
êðà¿íè ç øàõ³â ñåðåä þíàê³â 
òà ä³â÷àò äî 14 ðîê³â. Çà ìåäàë³ 
áîðîëèñÿ 209 ñïîðòñìåí³â, öå 
ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü çà âñþ ³ñ-
òîð³þ Óêðà¿íè. Êðàùèì ñåðåä 
þíàê³â ñòàâ Áîãäàí Á³ëîâîë 
(Ìèêîëà¿â), ñåðåä ä³â÷àò — 
Àíàñòàñ³ÿ Äóáîâèê (Äí³ïðî).

Швидкі колеса 
 Ó Êðåìåí÷óö³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç âåëîêðîñó 
ñåðåä óñ³õ â³êîâèõ ãðóï. Ñð³á-
í³ ìåäàë³ çäîáóëè â³ííè÷àíè 
Ìàðê Áåë³íñüêèé ³ Âîëîäèìèð 
Îáóõ³âñüêèé, áðîíçîâ³ — ªâãåí 
Äìèòðèê ³ Ä³àíà Áåðåçþê.

Вінниця – друга 
 Ó ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç ãàíä-
áîëó ñåðåä þíàê³â 2007 ð. í. òà 
ìîëîäøèõ ïåðåìîãó çäîáóâ 
Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí. Äàë³ — 
Â³ííèöÿ ³ äðóãà êîìàíäà 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. 

Обмінялися 
перемогами 
 «Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» íà 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç áàñêåò-
áîëó â Îäåñ³ îáì³íÿëèñÿ ïå-
ðåìîãàìè ç ì³ñöåâèì «²íòåð-
õ³ìîì-ÑÄÞÑØÎÐ ³ì. Ë³òâà-
êà» — 75:61 ³ 52:70.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №47 (1121)
У двоходових задачах на кооперативний мат починають ходити чорні і 
допомагають білим поставити собі мат. 

Задача №2477-2480
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1464) від 13 листопада 2019 року 
Задача №2473
I. 1. С:b6+! T:b6  2. Kpa7 Kb5x; II. 1. Kpc8! Ka6+  2. Kpb7 Tc7x;
III. 1. Kpb7! Ke6  2. Cb8 Kd8x.
Задача №2474
I. 1. Kpe7! Te6+  2. Kpf8 C:g7x; II. 1. Ch7! C:g7+  2. Kpg8 C:f7x;
III. 1. Ch7! Te6  2. Cg8 C:g7x.
Задача №2475
I. 1. Ф:b3! Ta2+  2. Kpb4 Kd5x; II. 1. Kpb4! Kd5+  2. Kpa5 T:a2x.
Задача №2476
I. 1. Cf1! K:f1+  2. Kpg2 Tg3x;II. 1. Kg4! Kpe3  2. Ch3 Tf4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç 

ôóòáîëó ïàì’ÿò³ âîðîòàðÿ «Íèâè» 
Îëåêñàíäðà Ñ³âàêà ïðîâåëè ó Â³-
ííèö³. Þíàêè 2007–2008 ð. í. 
çà ãàðíî¿ ïîãîäè çìàãàëèñÿ 
íà ñòàä³îí³ ì³ñüêîãî Ïàëàöó ä³-
òåé òà þíàöòâà. Ó òóðí³ð³ âçÿëè 
ó÷àñòü êîìàíäè Êèºâà, Òåðíîïî-
ëÿ, Æèòîìèðà, Áåðäè÷åâà (Æè-

òîìèðñüêà îáëàñòü), â³ííèöüê³ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ³ ÎÄÞÑØ Áëî-
õ³íà-Áºëàíîâà. Ãðàëè çà êîëîâîþ 
ñèñòåìîþ â äâîõ ãðóïàõ, ï³ñëÿ 
÷îãî ïðîéøëè ³ãðè ïëåé-îôô.

Áðîíçîâ³ íàãîðîäè çäîáóëà 
êîìàíäà ÄÞÑØ ¹ 15 (Êè¿â), 
ÿêà ïåðåìîãëà â ñòèêîâîìó ìàò-
÷³ «Ïðåì’ºð-Íèâó» — 2:1. Ó âè-
ð³øàëüíîìó ïîºäèíêó çà çîëîòî 

ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà çäî-
ëàëà êîìàíäó Òåðíîïîëÿ — 2:0.

Íàãîðîäè îòðèìàëè íå ëèøå 
ïðèçåðè, àëå é êðàù³ ãðàâö³ òóð-
í³ðó (çà àìïëóà). Íàéñèëüí³øèì 
ôóòáîë³ñòîì ó ñêëàä³ ïåðåìîæö³â 
âèÿâèâñÿ 12-ð³÷íèé êàï³òàí ÎÄ-
ÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà Àíäð³é 
Ñåâîñòüÿíîâ.

— Íàéñêëàäí³øèì âèÿâèâñÿ ïî-

ºäèíîê íà ãðóïîâîìó åòàï³ ïðîòè 
êèÿí. Ìè ïåðåìîãëè ç ì³í³ìàëü-
íîþ ïåðåâàãîþ — 1:0. Ãîë çàáè-
ëè ç ïåíàëüò³ â ïåðøîìó òàéì³ ³ 
çìîãëè âòðèìàòè öþ ïåðåâàãó, — 
êàæå Àíäð³é Ñåâîñòüÿíîâ. — Íàøà 
êîìàíäà âæå âèãðàëà òðè òóðí³ðè, 
à ìåíå âäðóãå âèçíàëè êðàùèì 
ãðàâöåì çìàãàííÿ. Ìð³þ ñòàòè 
ïðîôåñ³îíàëüíèì ôóòáîë³ñòîì.

Пам'ять воротаря «Ниви» вшанували турніром

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííè÷àíèí Âàäèì Ðåäüêî — 
â³äîìèé ó ì³ñò³ çàâäÿêè ñâî¿ì 
îðèã³íàëüíèì çàõîïëåííÿì. Â³í 
ãîäèíàìè ñòî¿òü íà öâÿõàõ, ñà-
ìîòóæêè âèãîòîâëÿº íåçâè÷í³ 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, çàéìàºòü-
ñÿ àëüôà-ãðàâ³ò³ (âïðàâè ó ïî-
â³òð³ íà ìîòóçêàõ), òðåíóºòüñÿ 
íà äàâíüîñëàâ’ÿíñüêîìó òðåíà-
æåð³ «ïðàâ³ëî» (ðîçòÿæêà â ãî-
ðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³), ðîáèòü 
ð³çí³ âèäè ìàñàæó.

À âë³òêó öüîãî ðîêó Âàäèì 
Ðåäüêî çàõîïèâñÿ íîâèíêîþ — 
éîãîþ ñì³õó. Ñàìîòóæêè íàâ÷èâ-
ñÿ, ðîçðîáèâ ìåòîäèêó ³ ïî÷àâ ä³-
ëèòèñÿ çíàííÿìè ç â³ííè÷àíàìè.

ГУРТОВИЙ СМІХ ОНЛАЙН 
Éîãó ñì³õó Âàäèì Ðåäüêî âïåð-

øå ïîáà÷èâ â îäíîìó ³ç ÷àò³â. 
— Ñïðîáóâàâøè ìåòîäèêó ñì³-

õó îíëàéí, âæå â ïåðø³ òðè äí³ 
ÿ îòðèìàâ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. 
Çîêðåìà, â³ä÷óâ ãëèáîêå ðîçñëà-
áëåííÿ. ² öå ïðè òîìó, ùî â ìåíå 
òîä³ áóâ âàæêèé ïåð³îä â æèòò³, — 
ãîâîðèòü Âàäèì.

Ñåíñ ïðàêòèêè ïîëÿãàº â íà-
ñòóïíîìó. Âåäó÷èé çàäàº òîí 
ñâî¿ì ñì³õîì, à ³íø³ ïîâòîðþ-
þòü. Ïðè÷îìó î÷åâèäíèõ ïðè÷èí 
äëÿ âåñåëîù³â íåìàº. Òîáòî ëþäè 
ïðèìóøóþòü ñåáå ñì³ÿòèñÿ.

— Õî÷à âçàãàë³ ñì³õ óäâîõ âæå 
íå º øòó÷íèì. Àäæå òè â³ä÷óâàºø 
âåñåëèé íàñòð³é ³íøî¿ ëþäèíè. 

² âæå öå ïðèìóøóº òåáå ñì³ÿòè-
ñÿ, — ðîçêàçóº Âàäèì.

Éîãà ñì³õó â ñâ³ò³ ³ñíóº áëèçüêî 
äåñÿòè ðîê³â, â Óêðà¿í³ — áëèçüêî 
ï’ÿòè. Âë³òêó äî Â³ííèö³ ïðè¿ç-
äèâ îäåñèò Ðóñëàí Äÿ÷åíêî, 
ÿêèé ïðîâîäèâ ìàéñòåð-êëàñ ç 
éîãè ñì³õó ï³ä ÷àñ éîãè-ìàðàôî-
íó íà Âèøåíñüêîìó îçåð³. Ï³ñëÿ 
öüîãî Âàäèì Ðåäüêî ïî÷àâ ðîç-
âèâàòè íàïðÿìîê ó íàøîìó ì³ñò³.

ПРАКТИКА ГЛИБОКОЇ 
РЕЛАКСАЦІЇ 

Ïàí Ðåäüêî ïîñò³éíî âèâ÷àº 
àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè õàð÷óâàííÿ 
³ ìàëîïîïóëÿðí³ ïðàêòèêè, ÿê³ 
º äîâîë³ åôåêòèâíèìè ùîäî ô³-
çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó. 
Çîêðåìà, âîíè äîïîìàãàþòü ïî-
çáàâèòèñÿ âàæêèõ ñòàí³â.

— Ñì³õ º ïðàêòèêîþ ãëèáîêî¿ 
ðåëàêñàö³¿. Öå ôàêòè÷íî äèõàëüí³ 
âïðàâè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæ-
íà ðîçñëàáèòèñÿ, — êàæå Âàäèì.

Íà äóìêó íîâàòîðà, ñì³ÿòèñÿ 
ïîòð³áíî íå ìåíøå ï’ÿòè õâèëèí 
ïîñï³ëü. ßêùî âèä³ëÿòè öåé ÷àñ 
íà éîãó ñì³õó ïðîòÿãîì òèæíÿ, 
ìîæíà â³ä÷óòè, ùî ïîçáàâëÿºøñÿ 
áëîê³â íàïðóãè â ò³ë³.

— Â³ä÷óâàºø ðîçñëàáëåííÿ â òèõ 
çîíàõ, íà ÿê³ ðàí³øå íå çâåðòàâ óâà-
ãè. Çîêðåìà, ÿ â³ä÷óâ ïîçèòèâíèé 
åôåêò â îáëàñò³ òàçó. Ðàí³øå, â ïî-
ïåðåäí³õ ïðàêòèêàõ, äî íå¿ íå äî-
õîäèâ, — ðîçïîâ³â â³ííè÷àíèí.

Ïî-äðóãå, çà äîïîìîãè éîãè 
ñì³õó æèòòÿ ïî÷èíàº ãðàòè çîâñ³ì 
³íøèìè ôàðáàìè. Ç'ÿâëÿºòüñÿ 
á³ëüøå ïðèâîä³â äëÿ ðàäîñò³. 
Íàâ³òü ïðîñòà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ 
âèêëèêàº ùèðèé ñì³õ. Ìîâëÿâ, 
öå ¿ì äîïîìàãàº ðîçêðèâàòèñÿ ³ 
ñì³ÿòèñÿ.

Ùå îäèí àñïåêò òàêèõ ðåãóëÿð-
íèõ òðåíóâàíü — çíèêàº çàéâèé 
ñîðîì.

САМ СМІЄТЬСЯ І НАВЧАЄ 
ВІННИЧАН ЙОЗІ СМІХУ 
Новинка  Люди гуртом сміються з 
метою оздоровлення і лікування. Вадим 
Редько вважає, що його методика 
допомагає позбавитися зайвої ваги і 
покращити результати в спорті

— Òåïåð áåç ïðîáëåì ìîæíà 
ùîñü çàïèòàòè ó íåçíàéîìî¿ ëþ-
äèíè. Í³áèòî äð³áíèö³, àëå âîíè 
ñèëüíî ñïðîùóþòü íàì æèòòÿ, — 
êàæå òðåíåð.

КОМБІНУЄ ЗІ ЗВИЧАЙНОЮ 
ЙОГОЮ 

Íàðàç³ éîãîþ ñì³õó ó Âàäè-
ìà Ðåäüêà çàéìàºòüñÿ ãðóïà â³-
ííè÷àí â³êîì â³ä 25 äî 50 ðîê³â. 
— Ñì³õ — öå îñíîâà, íàâêîëî ÿêî¿ 
áóäóºòüñÿ âñå òðåíóâàííÿ. Íà öå 
âèä³ëÿºìî 15–30 õâèëèí. Ó ðåøòó 
÷àñó çàéìàºìîñÿ çâè÷íîþ éîãîþ, 
éîãîþ íà öâÿõàõ (çà áàæàííÿì). 
À òàêîæ â³äïðàöüîâóºìî ïðîáëåì-
í³ çîíè çà äîïîìîãîþ éîãîòåðàï³¿. 
Öå ã³ìíàñòèêà, ñïðÿìîâàíà íà ïî-
çáàâëåííÿ áëîê³â ³ çàòèñêàíü, — 
êàæå Âàäèì Ðåäüêî.

Òðåíóâàííÿ ìîæíà ïðîâîäèòè 
³ âäîìà. Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî âè-
ä³ëÿòè ùîäíÿ äî 15 õâèëèí. Àëå 
ñàìîñò³éíî çàéìàòèñÿ ìîæíà 
ëèøå òîä³, êîëè îïàíóºø îçäî-
ðîâ÷èé êîìïëåêñ âïðàâ. 

— ß âèÿâèâ, ùî áåç ïðè÷èíè 
ñì³ÿòèñÿ íà òðåíóâàííÿõ áàãà-

òüîì ëþäÿì ñêëàäíî. Äëÿ òîãî, 
ùîá ðîçñëàáèòè ó÷í³â ³ ä³éòè 
äî ïðèðîäíîãî ñì³õó, ÿêèé çâ³ëü-
íÿòèìå â³ä áëîê³â ³ ë³êóâàòèìå, 
íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó ïðîéòè ï³äãî-
òîâ÷³ âïðàâè, — êàæå â³ííè÷àíèí.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ТРЕНУВАННЯ 

Çàíÿòòÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñòðèá-
ê³â, çà äîïîìîãîþ ÷îãî âêëþ÷à-
ºòüñÿ â ðîáîòó âåñü îðãàí³çì. 
Äàë³ — âïðàâè íà ð³çêå âèäèõàí-
íÿ, ñõîæå íà ñêðîìíå õ³õ³êàííÿ.

Íàñòóïíèìè º ðóõè âïåðåä-íà-
çàä ³ç ïðîìîâîþ ñêëàäó «õà». Ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè òðå-
íåð ðîçïîâ³äàº êîðîòê³ æàðòè, ÿê³ 
íàðîäæóþòüñÿ ïî õîäó çàíÿòòÿ ³ 
âèêëèêàþòü ïðèðîäí³ ïîñì³øêè.

— Óæå ï³ñëÿ îäíîãî òðåíó-
âàííÿ ëþäè â³ä÷óâàþòü êëàñ-
íèé åôåêò. Ëþäÿì ³ç çàéâîþ 
âàãîþ ÷åðåç ïðàêòèêó éîãè ñì³õó 
ìîæíà äîñÿãòè ¿¿ çíèæåííÿ. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî çíèêàþòü 
áëîêè ³ çàòèñêàííÿ, ³ ëþäèíà 
ñòàº á³ëüø åôåêòèâíîþ â ñïîð-
ò³, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì Ðåäüêî.

ДЕ ЗАЙМАТИСЯ

Тренування з йоги сміху у Вінниці 
відбуваються в студії «Simmetry 
Fit» (вул. Ващука, 20-а). Довідки 
за телефоном: 073–315–41–84 
(тренер Вадим Редько).

Вадим Редько навчає 
одночасно кільком 
оздоровчим напрямкам, 
а йогу сміху першим 
у Вінниці почав 
культивувати цього літа
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ìåðåæ³ îïó-
áë³êóâàëè âèïóñê 

ïðîãðàìè «Äîìà ëó÷øå», ñóá-
ïðîåêò «Îðëà ³ Ðºøêè», ïðî 
Â³ííèöþ. Âåäó÷èé ªâãåí Ñè-
íåëüíèêîâ íà ïåðøèõ õâèëèíàõ 
âèïóñêó ïîêàçàâ â³ííèöüêó Âåæó, 
à ðàçîì ç öèì çàïèñàâ ðîçïîâ³äü 
êåð³âíèêà Ïîä³ëüñüêîãî òóðöåí-
òðó Âîëîäèìèðà Õîäàöüêîãî, ùî 
ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ó áàøò³ æèëè 
ðîá³òíèêè Âîäîêàíàëó.

Íèí³øí³ «ìåøêàíö³» Âåæ³ ðîç-
êàçàëè íàì, ÿêèì áóâ ïîáóò êî-
ëèøí³õ äîìîâëàñíèê³â, ùî äîñ³ 
ñþäè çàõîäÿòü.

НАЧЕ ЧОБОТАР БЕЗ ЧОБІТ 
Öüîãî ðîêó ãîëîâíà â³ííèöüêà 

Âåæà â³äçíà÷èëà ñâîþ 107 ð³÷-
íèöþ. Íèí³ ¿¿ ïîä³ëèëè íà äâà 
ï³äïðèºìñòâà: îô³ñ òóðöåíòðó ³ 
ìóçåé. À ï³âñòîð³÷÷ÿ òîìó ò³ñí³ 
ïðèì³ùåííÿ çàéìàëè ç äåñÿòîê 
ðîäèí, ùî ïðàöþâàëè íà Âîäî-
êàíàë³.

— Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè Â³ííèöÿ áóëà 
çðóéíîâàíîþ, à öåãëÿíà áàøòà — 
îäíà ç íåáàãàòüîõ ñïîðóä, ùî 
âö³ë³ëà. Âîäîêàíàë, íà áàëàíñ³ 
ÿêîãî áóëà öÿ ³ñòîðè÷íà ñïîðó-
äà, ñòâîðèâ ó áàøò³ ãóðòîæèòîê 

äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â. Âîíè òóò 
æèëè ç 1949 ïî 1959 ð³ê, — êàæå 
äèðåêòîð Ïîä³ëüñüêîãî òóðöåíòðó 
Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé.

Âåæà ìàº ñ³ì ÿðóñ³â, ç ÿêèõ â ò³ 
÷àñè «îáæèëè» ø³ñòü: íà ïåðøî-
ìó ïîâåðñ³ ñòâîðèëè îäíó êâàðòè-
ðó, à íà ³íøèõ — ïî äâ³ êâàðòèðè. 
Çà ôàêòîì, öå áóëà âåëè÷åçíà 
êîìóíàëüíà êâàðòèðà, â ÿê³é âñ³ 
çðó÷íîñò³ áóëè íà âóëèö³. Àëå ëþ-
äåé, ÿê³ â ñâ³é ÷àñ æèëè ó Âåæ³, 
äîñ³ ñþäè òÿãíå.

— Ïðèéøëà äî íàñ ö³êàâà æ³í-
êà: áàãàòî îäÿãíóòà, ìàº ïîâàæíèé 
â³ê òà ÷îëîâ³êà-³òàë³éöÿ. Ïðåäñòà-
âèëàñÿ Ë³ä³ºþ ³ ñêàçàëà, ùî æèëà 
â ê³ìíàò³, ÿêó çàðàç çàéìàº íàø 
îô³ñ, — êàæå ìåíåäæåð ç òóðèçìó 
Ïîä³ëüñüêîãî òóðöåíòðó Îêñàíà 
Ðîçäîðîæíþê. — Òðîõè ðîçêàçàëà 
ïðî ïîáóò. Æèëè á³äíî, ìàëè ë³æ-
êî, òóìáó, â³øàêè çàì³ñòü øàôè 
òà â³äðî äëÿ ñïðàâëÿííÿ íóæäè 
âíî÷³. Ãð³ëèñÿ áóðæóéêîþ, ÿêó 
âèêîðèñòîâóâàëè ³ äëÿ ïðèãîòó-
âàííÿ ¿æ³. À âîäîã³í òà äåðåâ’ÿíà 
áóäêà òóàëåòó áóëè íà âóëèö³.

Ïèòàºìî, à ÿê öå ó âîäîíàï³ð-
í³é âåæ³ íå áóëî âîäîãîíó?

— À ìè éîãî ³ äîñ³ íå ìàºìî. 
Öå íà÷å ÷îáîòàð áåç ÷îá³ò, — ñì³-
þ÷èñü â³äïîâ³äàº Îêñàíà Ðîçäî-
ðîæíþê. — Ïðè öüîìó ï³ä íàìè 
ïðîõîäèòü ìàã³ñòðàëüíà òðóáà òà 
êàíàë³çàö³ÿ, äî íèõ òðåáà ò³ëüêè 
äîêîïàòèñÿ.

КОМУНАЛКА ВОДОКАНАЛУ. 
ЯК У ВІННИЦЬКІЙ ВЕЖІ ЖИЛИ ЛЮДИ 
Престижна прописка  Башта Артинова 
на Європейській площі — один з головних 
символів Вінниці. За свою 107-річну 
історію вона була складовою водогону, 
пожежного депо та військовим пунктом. 
А от період, коли вежа була гуртожитком 
Водоканалу — досі мало вивчений. 
Спробували дізнатися, як тут жили люди

Ще один цікавий момент з 
Вежі — «Подільський турцентр» 
регулярно міняє прапор міста Ві-
нниці на вежі. Володимир Хо-
дацький розказує, що прапор 
має бути з міцної матерії, бо 
звичайний розірве поривами 
вітру.
— Ми співпрацюємо з промисло-
вими альпіністами, які заміню-
ють прапор на Вежі раз на три 

місяці, — каже Ходацький. — Бу-
ває, що частіше, що залежить 
від поривів вітру, температури 
повітря, бо прапор замерзає. 
Як правило, чотири-п'ять пра-
порів Вежа змінює за один рік. 
Вони мають розміри 3 метри Х 
4,5 метра. Крім того, що це аб-
солютно нові прапори, вони ще 
й виготовлені з найбільш міцної 
тканини — «Колібрі».

На рік башті потрібно до п’яти прапорів-«колібрі» 

Вежу побудували в 1912-му. Бу-
дівництво оцінили у 224 тисячі 
447 карбованців. Від початку 
вона проектувалася як складова 
системи водогону міста: з 28-ме-
трової висоти подавала під напо-
ром воду в домівки вінничан та 
до трьох водозабірних станцій. 
А ще вежа Артинова викорис-
товувалася пожежним депо. 
На даху була споруджена будка 
для швидкого реагування у ви-
падку пожеж: за допомогою на-
батного дзвону черговий спові-
щав про пожежі.
Під час Другої світової війни 
вежа використовувалась як спо-
стережний пункт для військових. 

Після війни — переобладнана 
в житловий будинок. А на по-
чатку 1980-х була реконстру-
йована за проектом архітектора 
Пантелеймонова.
Вежу Артинова вписують 
в пам’ятки місцевого значення 
(1983), відкривають у ній Му-
зей революційної слави Вінниці 
(1985), Музей воїнів Вінниччини, 
що загинули в Афганістані (1993). 
У 2000 році башту включили 
до переліку пам’яток-об’єктів міс-
цевої символіки (2000 рік). Дже-
рело: наукова стаття «Історична 
споруда Вінниці — Водонапірна 
вежа», Оксана Зінько, Богдан Чу-
мак (bit.ly/bashta107).

Стисла 107-річна історія каланчі 

У 1980-х Вежу відновили за проектом архітектора 
Євгена Пантелеймонова. Головна відмінність між старою і 
новою спорудою — годинники спустили на ярус нижче 

НЕ ХОТІЛИ ВИСЕЛЯТИСЬ 
Ó 1959 ðîö³ êîìóíàëüíèê³â Âî-

äîêàíàëó ïî÷àëè â³äñåëÿòè ó ³íø³ 
áóäèíêè. 

— Õî÷à êîìôîðòó òóò áóëî 
«íóëü», ëþäåé âèñåëÿëè ç³ ñêàí-
äàëîì òà íàâ³òü ÷åðåç ñóä, — çãà-
äóº Õîäàöüêèé ðîçïîâ³ä³ ñòàðî-
æèë³â.

À ÷îìó, ïîïðè æàõëèâ³ óìî-
âè, ëþäè íå õîò³ëè âèñåëÿòèñÿ ç 
Âåæ³? Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ 
Îêñàíà Ðîçäîðîæíþê ä³çíàëàñÿ 
ùå â³ä îäíîãî ìåøêàíöÿ áàøòè 
Ñåðã³ÿ.

— Íå áàæàëè âèñåëÿòèñÿ òîìó, 
ùî öå áóâ Öåíòð ³ áóëî ïðå-
ñòèæíî ìàòè ïðîïèñêó íà Êî-
çèöüêîãî, 20 (àäðåñà Âåæ³ íà òîé 
÷àñ), — êàæå ìåíåäæåð ç òóðèç-
ìó. — Ñåðã³é æèâ ó Âåæ³ çìàëêó. 
Çãàäóº, ùî ñóñ³äè òà ¿õíÿ ñ³ì’ÿ 
ìð³ÿëè, ùî ¿ì ïðîâåäóòü âîäó ³ 
âîíè ìàòèìóòü öå ïðèì³ùåííÿ 
ÿê âëàñíó êâàðòèðó.

Îêñàíà ïåðåïèñóºòüñÿ ç êî-
ëèøí³ì æèòåëåì Âåæ³ ïî ìåðå-
æ³, òîæ â³ä íüîãî ä³çíàëàñÿ, ùî 
íà ïîâåðõàõ ð³çí³ ê³ìíàòè ðîç-
ä³ëÿëè øàôè òà øòîðêè, îçäî-
áëåííÿ — çàëåæíî â³ä ñòàòê³â 
ðîäèí. Òîìó â äåÿêèõ êâàðòèðàõ 
âèñ³ëè øïàëåðè, à â äåÿêèõ — 
ãîë³ ñò³íè.

— Ç òîãî îïèñó, ÿêèé íàì 
äàëè êîëèøí³ æèòåë³ áàøòè, 
ìåí³ çäàºòüñÿ, öå æèòëî áóëî 
ñõîæèì íà òó êîìóíàëêó, ùî 
çàðàç çíàõîäèòüñÿ â êàòîëèöüêî-
ìó êîñòåë³ íà Ñîáîðí³é, — êàæå 
Ðîçäîðîæíþê. Ðåïîðòàæ ç êî-
ìóíàëêè ó êîñòåë³ íà Ñîáîðí³é: 
bit.ly/2NT0WGR. 

² íàîñòàíîê Îêñàíà Ðîçäîðîæ-
íþê äîäàëà, ùî ¿õí³é òóðöåíòð 
ïî÷èíàº ðîáèòè äîñë³äæåííÿ ïðî 
òèõ, õòî æèâ ó Âåæ³, ùîá ó ïåð-
ñïåêòèâ³ — âèäàòè êíèãó ïðî 
ãóðòîæèòîê Âîäîêàíàëó â áàøò³.

ВЕЖУ ВІДНОВИВ 
ДОНЕЧЧАНИН 

Íà ïðîòèëåæí³é ñòîðîí³ â³ä 
Ïîä³ëüñüêîãî òóðöåíòðó âæå 
26 ðîê³â ïðàöþº «Ìóçåé ïàì’ÿò³», 
ïðèñâÿ÷åíèé çàãèáëèì â³ííè÷à-
íàì ó Àôãàí³ñòàí³. Éîãî ñï³âðî-
á³òíèöÿ, Íàä³ÿ Äîáðîâîëüñüêà, 
øóêàëà ³íôîðìàö³þ ïðî áàøòó 
â àðõ³âàõ.

— Çíàéøëà äàòó, ùî 15 ëèïíÿ 
1911 ðîêó òóò áóëî çàâåðøåíî ìó-
ðîâàíó êëàäêó ñò³í, àëå äàë³ ðîáî-
òè ïðèçóïèíèëè, òîìó ùî íå ìî-

ãëè ïðèéòè äî âèñíîâêó, ÿêèé äàõ 
âñòàíîâèòè ³ ÿêèé ãîäèííèê, — 
êàæå Äîáðîâîëüñüêà. — ²ñòîð³¿, 
ùî òóò æèëè ëþäè, ÷óëà. Îäíîãî 
ðàçó ³ äî íàñ çàõîäèâ êîëèøí³é 
ìåøêàíåöü Âåæ³, àëå í³÷îãî 
ïðî ñåáå íå ðîçêàçàâ. Ìàáóòü, 
íå çàõîò³â ä³ëèòèñÿ ïðèâàòíèì. 
Â àðõ³âíèõ äîêóìåíòàõ ïðî ãóð-
òîæèòîê Âîäîêàíàëó â áàøò³ 
íå âäàëîñÿ çíàéòè.

Åêñïîçèö³¿ ìóçåþ çàéìàþòü 
ëåäâå íå êîæåí â³ëüíèé êëàïòèê 
ïðîñòîðó. Ó ï’ÿòè îãëÿäîâèõ çà-
ëàõ ðîçì³ùåí³ îñîáèñò³ ðå÷³ çà-
ãèáëèõ, ¿õí³ ëèñòè ð³äíèì, ôîòî-
ãðàô³¿, íàä³ñëàí³ ç Àôãàí³ñòàíó òà 
÷èìàëî â³éñüêîâîãî ñïîðÿäæåí-
íÿ. Ì³æ ïîâåðõàìè ðîçòÿãíóâñÿ 
ïàðàøóò, ÿêèé äî ìóçåþ ïåðåäàâ 
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ùî ñëó-
æèâ ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ ó ïåð³îä 
«Ïðàçüêî¿ âåñíè».

Óò³ì, ìóçåþ â áàøò³ ìîãëî ³ 
íå áóòè: ³ ïðàö³âíèêè ìóçåþ, 
³ òóðöåíòðó ï³äòâåðäèëè, ùî 
â 1970–80-õ â³ííèöüêó áàøòó 
õîò³ëè çíåñòè. Ïðè÷èíè — àâà-
ð³éíèé ñòàí ñïîðóäè òà òå, ùî 
âîíà íå âïèñóâàëàñÿ «â ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèé îáëèê» Â³ííèö³.

Ïîáóòóº òàêà äóìêà, ùî ñïî-
ðóäó â³äñòîÿëà ðîá³òíè÷à ³íòå-
ë³ãåíö³ÿ. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð 
ì³ñòà Âîëîäèìèð Ñïóñêàíþê 
äîðó÷èâ ðåêîíñòðóêö³þ áàøòè 
ªâãåíó Ïàíòåëåéìîíîâó ðàçîì 
ç îíîâëåííÿì Ìåìîð³àëó ñëàâè 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³.

«Ó ëèñòîïàä³ 1974 ðîêó ì³ñü-
êâèêîíêîì ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî 
ðåêîíñòðóêö³þ ñêâåðó íà Êîçèöü-
êîãî òà ì³ñöÿ ïîõîâàíü çàãèáëèõ 
ó â³éí³. ß çàïðîñèâ äî ñï³âïðà-
ö³ (íàä ïðîåêòîì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ — àâò.) àðõ³òåêòîðà ªâãåíà 
Ïàíòåëåéìîíîâà, äîñâ³ä÷åíîãî 
ôàõ³âöÿ ç Äîíåöüêîãî óïðàâë³ííÿ 
àðõ³òåêòóðè. Ó ñêëàä êîìïëåêñó 
áóëà âêëþ÷åíà çàñòàð³ëà âåæà, 
â ÿê³é æèëè áîìæ³. Àðõ³òåêòîð 
Ïàíòåëåéìîíîâ â³äðîäèâ ¿¿, çà-
ïðîïîíóâàâ ö³é áóä³âë³ ³íøèé 
ñòàòóñ — ìóçåþ, à Â³ííèöÿ îòðè-
ìàëà ñèìâîë ì³ñòà ç ãîäèííèêîì. 
Óïåðøå, ó 1975 ðîö³, ì³ñòî ïî-
êëàëî êâ³òè äî âïîðÿäêîâàíèõ 
ïîõîâàíü ³ Â³÷íîãî âîãíþ. Ó òîé 
ð³ê âñÿ Â³ííèöÿ áóëà âäÿ÷íà âëà-
ä³», — ïèøå ó ñâî¿é êíèç³ «Ñïî-
ãàäè àðõ³òåêòîðà» Âîëîäèìèð 
Ñïóñêàíþê.

Áàøòà ìàº ñ³ì ÿðóñ³â, 
ç ÿêèõ îáæèëè ø³ñòü. 
Ó êâàðòèðàõ ìàëè 
ì³í³ìóì ìåáë³â, 
ãð³ëèñÿ áóðæóéêîþ, à 
òóàëåò áóâ íà âóëèö³
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Ангели Чарлі
Комедія, 20.11, поч. о 12.50, 18.05, 19.50
21.11–27.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємниці райських схилів
Трилер, 20.11, поч. о 20.15
21.11–27.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аутсайдери
Драма, 20.11, поч. о 15.10, 21.55
21.11–27.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Захар Беркут
Драма, 20.11, поч. о 10.20, 15.40
21.11–27.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Перегони на мільйон
Пригоди, 20.11, поч. о 18.00
21.11–27.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Термінатор: Фатум
Фантастика, 20.11, поч. об 11.45

Родина Адамсів
Анімація, 20.11, поч. о 10.00

Доктор Сон
Трилер, 20.11, поч. о 16.15

Ангели Чарлі
Комедія, 20.11, поч. о 14.00, 19.05

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Ангели Чарлі
Комедія, 20.11, поч. о 15.50, 18.10
21.11–27.11, поч. о 19.40

Крижане серце 2
Анімація, 21.11–27.11, поч. о 10.00, 16.00

Воїни духу
Фестиваль військово-патріотичного кіно
21.11–27.11, поч. о 12.00

Позивний «Зеніт»
Фестиваль військово-патріотичного кіно
21.11–27.11, поч. о 14.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Доктор Сон
Трилер, 20.11, поч. о 16.20, 19.20, 22.20
21.11–27.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Додому
Драма, 20.11, поч. о 21.00
21.11–27.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Полароїд
Жахи, 20.11, поч. о 10.00, 12.10, 23.00
21.11–27.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Халепа на 5Baksiv
Комедія, 20.11, поч. о 14.10, 23.40
21.11–27.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Сельма у місті привидів
Анімація, 20.11, поч. о 14.10
21.11–27.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Симфо-шоу 
«Світові хіти» від 
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову 
шалену програму «Світові 
хіти» від неперевершеного 
Prime Orchestra! 24 лис-
топада о 19.00 у Будинку 

офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культо-
ві хіти усіх часів, найкращі вокалісти, епатажні 
костюми, спецефекти і ураган емоцій. У феєричній 
ювілейній програмі «Все найкраще за 5 років» ми 
почуємо легендарні хіти не тільки титанів рок- і 
поп-культур, але і кращі композиції всесвітньовідо-
мих електронних проектів — від Queen і Rammstein 
до Imaginе Dragons і Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на українській 
сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 400 концер-
тів у різних країнах світу. Цей кроссовер-проект являє 
собою симбіоз традицій і новаторства — кращих сві-
тових хітів рок, поп і електронної танцювальної музики 
в оригінальній симфонічній інтерпретації, яка дарує 
добре відомим композиціям нове життя, а глядачам — 
можливість відкрити незвідані грані улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», Вінницької Вежі і «Магігранду». Безко-
штовна доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101–
00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Queen Forever»
23 листопада на сцені 
Будинку офіцерів від-
будеться концерт «Queen 
Forever». Легендарні хіти 
Queen в оригінальних 
аранжуваннях оркестру 
Hardy і чудовий голос 

Віктора Романченка, створять незабутній настрій 
і заряд емоцій в цей вечір. Початок о 19.00, вар-
тість квитків: 120–490 грн.

Ювілейний концерт 
гурту «Фіолет» — 
«Все чесно»
10 років щирої музики, 
нових країн та міст, 
десятки пісень, сотні 
сцен і тисячі щасливих 
облич навпроти. «Фіолет» 

вирушає в ювілейний тур до десятиріччя гурту!
Презентація нового міні-альбому «Все чесно», 
програма з кращих пісень, неповторні шоу та 
спеціальні гості, — не проґав один з особливих 
вечорів у своєму місті! 
22 листопада, 20.00, м. Вінниця, клуб Люди Fusion 
Place. Вартість квитків: 190–390 грн.

«ДИЗЕЛЬ ШОУ» 
13 грудня у Вінниці!
Від душі посміятися й 
зустрітися з улюбленими 
артистами вінничани 
зможуть вже 13 грудня. 
«ДИЗЕЛЬ ШОУ» дадуть 
одразу два концерти 

у Будинку офіцерів — о 17.00 і 20.00. Тож обирайте 
зручний час, збирайтеся усією родиною, з друзями 
і колегами та насолоджуйтесь новою неймовірною 
концертною програмою улюблених «Дизелів». Вас 
чекають дві години найдобрішого гумору, свіжі 
жарти, найвеселіші пісні, танцювальні номери, 
неймовірні пародії, затишна атмосфера сімейного 
свята і чимало сюрпризів.
Приходьте 13 грудня на вінницький концерт «ДИ-
ЗЕЛЬ ШОУ», щоб зарядитися відмінним настроєм 
на всю зиму.
Квитки — 300-620 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі і. Безкоштовна доставка квитків: (098)101-
00-63, (093)101-00-63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
Вистава «Між 
хмарами: 
траєкторія 
кохання»
Неймовірна вистава 
8 грудня о 18.00 у Ві-
нницькій обласній філар-

монії! Це історія про істинні бажання. Про те, що від-
чуває людина, коли втілює свої мрії, або навпаки — 
зраджує їм… Про силу підтримки, індивідуальність, 
своє власне «звучання» і те, від чого виростають 
крила за спиною. Про дружбу, підкорення вершин 
та кохання…  Квитки — 80–120 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офі-
церів, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63. 

Прем'єра вистави 
«Птаха Невдаха»  
від Театру ХуліGUN
«ХуліGUN’ський листопад 
чекає на тебе! Байдужим 
не залишиться ніхто. 
Дивіться у Галерея ХХІ 
30 листопада — «Птаха 

Невдаха» — спеціально адаптована вистава про ген-
дерну нерівність. Початок о 18.00. Вартість квитків 
150 грн. Квитки в усіх театральних касах міста.

«Ніч перед Різдвом» 
24 грудня у Вінниці
На католицький Святвечір 
пориньте у феєрію див! 
24 грудня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів побачимо 
наймасштабнішу по-
становку усіма улюбленої 

повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». У дивовижній му-
зичній комедії режисера Андрія Бакірова перепле-
лися давні легенди, фантастичне й комічне. На сцені 
буде більше 30 акторів, чудовий оркестр, шикарні 
костюми та декорації, яскраві масові сцени, пісні, 
танці, іскрометний гумор, колядки, різдвяний вертеп 
і безліч сюрпризів. Коваль Вакула знову відпра-
виться на пошуки черевичок, Солоха наповнить 
невдалими відвідувачами всі порожні мішки, а чорт 
вкраде місяць… Приходьте 24 грудня на виставу 
«Ніч перед Різдвом» усією родиною, щоб відчути 
справжній гоголівський колорит та зарядитися 
прекрасним святковим настроєм. Квитки — 
150–420 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
«Магігранду», «Універмагу», Будинку офіцерів.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 20.11, поч. о 16.00

Гамлет
Трагедія, 21.11, поч. о 18.30

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 26.11, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала
Романтична драма, 27.11, поч. об 11.30 та о 16.00

Дім Бернарди Альби
Романтична драма, 28.11, поч. о 19.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 29.11, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка, 23.11, поч. об 11.00 та 13.00

Річкова фея Агайя
Пригоди у заповідному лісі
24.11, поч. об 11.00 та 13.00

Лекція з медицини 
способу життя
23 та 24 листопада у 
Вінницькій обласній 
філармонії відбудеться 
програма з lifestyle 
medicine медицини 
способу життя! 

Лекцію проводить лікар Тетяна Остапенко.
Теми лекцій: 
«Як перемогти хвороби-вбивці* за допомогою 
медицини способу життя» — субота, 23 листопа-
да, о 17.00
«Їсти, щоб жити!» — неділя, 24 листопада, о 17.00
Людям, що страждають на захворювання:
серцево-судинної системи, ендокринної системи, 
травної системи, онкологічного характеру, мають 
надлишкову вагу та ін.
Прогресивній молоді, що дбає про здоров’я.
Молодим батькам, які прагнуть виростити здо-
рових дітей. Медикам, які хочуть познайомитися 
з медициною способу життя.
Усім, хто не байдужий до свого здоров’я.
Ведуча програми Тетяна Остапенко!
 лікар загальної практики сімейної медицини,
 випускник міжнародного інституту інте-
гральної превентивної та антивікової медици-
ни PreventAge,
 спеціаліст з харчування (випускниця програми 
Plant-Based Nutrition доктора Коліна Кемпбела 
при Корнельському університеті, США)
 лікар лікувально-оздоровчого центру 
«Наш Дім»,
 автор численних публікацій зі здорового 
способу життя,
 лектор,
 мати 3 дітей.
Вхід вільний

Курс німецької мови. Рівень А1-B1
Понад сто мільйонів людей на планеті говорять 
німецькою, ще 20 мільйонів — її вивчають. Тож при-
єднаймося до них, щоб розуміти Rammstein без пере-
кладача і відчувати себе серед німців, як риба у воді)
Запускаємо курс німецької мови для рівнів А1, B1.
Зустрічаємося 11 грудня о 19.00. Тривалість одного 
рівня — 5 місяців: 2 рази на тиждень по 2 години.
Вартість 1 години заняття — 56 грн. Усього кур-
су — 5 тис. грн.

Курс English — 
середній рівень B1
Проводимо набір 
на курс англійської рівня 
B1 Intermediate. Саме 
той середній рівень, який 
так прагне опанувати 
більшість студентів. Курс 

викладається тільки англійською, тому спілкування 
буде дуже багато. Курс триватиме 45 занять: двічі 
на тиждень по 2 години. Розклад: вівторок — 
18.30 та субота — 11.00. Адреса: приватна гімназія 
«Дельфін», вул. Майбороди, 6. Ціна: 4500 грн/весь 
курс. Деталі: +38 073 495 96 92

Тренінг для фотографів «Все, що 
потрібно знати про фотопозування»
22 листопада у Креативному просторі «Артинов» 
відбудеться надзвичайно корисний тренінг з 
фотопозування. На тренінгу ви: прокачаєте рівень 
роботи з позуванням, побачите приклади на живих 
моделях, дізнаєтеся про лайфхак і нюанси позуван-
ня, отримаєте відповіді, які вас давно цікавили! 
Спікер — фотограф і викладач Олександр Гоме-
нюк. Час і дата — 18.00–22.00, 22 листопада
Місце — Креативний простір «Артинов»
Запис за тел. 093 784 49 60. Вартість — 500 грн.
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Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Загубив-знайшов 
МКП «Вінницязеленбуд» повідомляє що 
станом на 15.11.19р. у м.Вінниця було 
втрачено перепустку №286 відвідувача 
Вінн.міської ради. Просимо вважати її 
не дійсною. Тел.:тел. не вказано 

Sort date: 19.11.2019, №47/2019

Не вистачає 
крові 
 Â³ííèöüêîìó öåíòðó 
êðîâ³ íå âèñòà÷àº êðîâ³ A 
(||) Rh +. Ïðî öå ó Ôåéñáóê 
ïèøå Â³ííèöüêèé îáëàñ-
íèé öåíòð ñëóæáè êðîâ³.
«Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè ì³ñòà 
Â³ííèöÿ òà Â³ííèöüêîãî 
ðåã³îíó! Òåðì³íîâî ïîòð³á-
íà Âàøà äîïîìîãà. Âêðàé 
íå âèñòà÷àº êðîâ³ A (||) Rh +. 
Ïðîñèìî óñ³õ, õòî º íîñ³-
ºì ãðóïè êðîâ³ A (||) Rh + 
òåðì³íîâî ïðèéòè äî öåíòðó 
òà çäàòè êðîâ. Ìè ÷åêàºìî 
íà Âàñ ç âîñüìî¿ ãîäèíè 
ðàíêó äî òðåòüî¿ äíÿ», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Òàêîæ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî-
ñÿòü ðîáîòîäàâö³â ïîñòàâè-
òèñÿ äî äîíîð³â-ïðàö³âíèê³â 
ç ðîçóì³ííÿì. Â³ííèöüêà îá-
ëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ 
êðîâ³ çíàõîäèòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 48.

«Замінував», 
щоб помститися
 Ç ïðèì³ùåííÿ ÏÀÒ Â³-
ííèöÿîáëåíåðãî åâàêóþâà-
ëè ø³ñòü ïðàö³âíèê³â. Ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî çàì³íóâàí-
íÿ íàä³éøëî 18 ëèñòîïàäà 
áëèçüêî 19.45. Ïðèì³ùåííÿ 
îáñòåæóâàëè âèáóõîòåõí³êè 
òà ê³íîëîãè ç³ ñëóæáîâèìè 
ñîáàêàìè.
Òèì ÷àñîì îïåðàòèâíèêè 
ðîçøóêàëè ïðàâîïîðóøíèêà. 
Íèì âèÿâèâñÿ 42-ð³÷íèé 
æèòåëü ñåëà Ìàòåéê³â Áàð-
ñüêîãî ðàéîíó. Íåòâåðåçîãî 
÷îëîâ³êà çàòðèìàëè ó áóäèí-
êó éîãî ñï³âìåøêàíêè. «Ì³-
íåð» ó â÷èíåíîìó ç³çíàâñÿ.
— Çà ñëîâàìè çàòðèìàíîãî, 
ó òàêèé ñïîñ³á â³í âèð³øèâ 
ïîìñòèòèñÿ çà òå, ùî ÷åðåç 
ïîñò³éí³ ïåðåïàäè åëåêòðî-
íàïðóãè ó íüîãî çãîð³ëà 
ïîáóòîâà òåõí³êà. Ó ïðàâî-
ïîðóøíèêà îïåðàòèâíèêè 
âèëó÷èëè ìîá³ëüíèé òåëå-
ôîí ç ñ³ì-êàðòêîþ, ç ÿêîãî 
â³í òåëåôîíóâàâ ó ïîë³-
ö³þ, — çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. 
Çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ùî ò³ 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü áóëè 
íå õàáàðåì äëÿ 
ñóää³, à ¿¿ ãîíî-

ðàðîì, ñêàçàëà â àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³ àäâîêàòåñà Ñâ³òëàíà Çàäí³-
ïðîâñüêà. Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà 
ðîçãëÿäàëè ñêàðãó ¿¿ çàõèñíèö³ 
íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ïðè-
çíà÷èâ çàïîá³æíèé çàõ³ä.

Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ çàòðè-
ìàííÿ â Ãàéñèí³, 8 ëèñòîïàäà, 
àäâîêàòà Çàäí³ïðîâñüêó âçÿëè ï³ä 
âàðòó íà ÷àñ ñë³äñòâà. Àðåøòóâàëè 
ç ïðàâîì çàñòàâè. ² ñóìó âèçíà-
÷åíîãî ñóäîì ðîçì³ðó àðåøòîâàíà 
ñïëàòèëà, ùîá íå ñèä³òè â Ñ²ÇÎ. 
À öå 160 òèñÿ÷ 550 ãðèâåíü.

Çàõèñíèöÿ àäâîêàòêè ñïåð-
øó ïîäàëà àïåëÿö³þ ç ïðîõàí-
íÿì çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
íà ëåãøèé — íà í³÷íèé äîìàø-
í³é àðåøò. Àëå ïîò³ì çì³íèëà 
ïîçèö³þ íà ïðîõàííÿ çìåíøèòè 
ñóìó çàñòàâè äî 20-òè ïðîæèò-
êîâèõ ì³í³ìóì³â. Öå ïðèáëèç-
íî 42 òèñÿ÷³ ãðèâåíü é ìàéæå 
â÷åòâåðî ìåíøå â³ä ñïëà÷åíî¿ 
çàñòàâè.

— Çìåíøåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ìà-
òåð³àëüíèì ñòàíîì ³ ñ³ìåéíèì 
ñòàíîâèùåì ìîº¿ ï³äçàõèñíî¿, — 
ñêàçàëà àäâîêàòêà Ñâ³òëàíè Çà-
äí³ïðîâñüêî¿.

Âîíà ïîÿñíèëà ñêðóòíèé ñòàí 
ñâîº¿ êë³ºíòêè òàê: æèâå ç äî-
÷êîþ òà 2-ð³÷íîþ îíóêîþ, à òà-

êîæ îï³êóºòüñÿ ñâîºþ õâîðîþ 
ìàò³ð’þ.

— Ó Çàäí³ïðîâñüêî¿ â³äñóòíº 
ìàéíî, ÿêå âîíà ìîãëà á ðåàë³çó-
âàòè, ùîá ïîãàñèòè ò³ áîðãè, ÿê³ 
âèíèêëè ó çâ’ÿçêó ç ç³áðàííÿì 
êîøò³â íà çàñòàâó, — äîäàëà çà-
õèñíèöÿ.

Âîíà íàçâàëà ï³äîçðó íåîá´ðóí-
òîâàíîþ, ³ çâèíóâà÷åííÿ íåäîâå-
äåíèì. Ïðî öå ãîâîðèëà é ñàìà 
Ñâ³òëàíà Çàäí³ïðîâñüêà. Êîëè 
âîíà äàâàëà ïîÿñíåííÿ ñóääÿì, 
òî ñêàçàëà: îòðèìàíà íåþ ñóìà 
â³ä ñâ³äêà ó ñïðàâ³ (÷îëîâ³êà, ùî 
çàÿâèâ ïðàâîîõîðîíöÿì ïðî âèìà-
ãàííÿ õàáàðà) — öå íå ùî ³íøå, ÿê 
¿¿ ãîíîðàð çà ìàéáóòíþ äîïîìîãó 
â ïðåäñòàâíèöòâ³ éîãî ³íòåðåñ³â 
â öèâ³ëüíîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³.

ДАНІ СЛІДСТВА
Ùî âèìàãàëè 1200 äîëàð³â 

ÑØÀ ÷åðåç àäâîêàòà, çàäîêó-
ìåíòóâàëî ñë³äñòâî. Àäâîêàòåñó 
çàòðèìóâàëè ç åêâ³âàëåíòíèìè 
30-ìà òèñÿ÷àìè ãðèâåíü â äåíü 
çàñ³äàííÿ é íåäàëåêî â³ä ïðèì³-
ùåííÿ Ãàéñèíñüêîãî ñóäó. Ïðî 
öå ³íôîðìàö³þ çà÷èòàëà ãîëî-
âóþ÷à ñóääÿ, êîëè îãîëîøóâàëà 
ìàòåð³àëè ñïðàâè:

«Âèñòóïàþ÷è ïîñîáíèêîì 
íå âñòàíîâëåíîìó ñë³äñòâîì 
ñóää³, 7-ãî ëèñòîïàäà ïîáëèçó 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 
îòðèìàëà 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ 
¿õ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ âèùå íà-
çâàí³é îñîá³».

À îñü ÿê ïðî çàòðèìàííÿ ç 

ЯК АДВОКАТКА ПРОСИЛА 
ЗМЕНШИТИ ЇЙ ЗАСТАВУ
Із судової зали  Світлану Задніпровську 
затримали з 30-ма тисячами гривень, 
які вона нібито взяла для судді. Такі 
дані мало слідство, коли планувало 
спецоперацію, а після її проведення 
просило суд помістити затриману під 
арешт. Підозрювана в пособництві юристка 
оскаржувала рішення про тримання під 
вартою з правом застави

ãð³øìè àäâîêàòêè ðàí³øå ³íôîð-
ìóâàëà ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³:

— Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ 
ä³é îòðèìàëè äîñòàòí³ äàí³ ïðî 
îäåðæàííÿ àäâîêàòîì íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 30 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ïå-
ðåäà÷³ ¿õ óïîâíîâàæåí³é îñîá³ — 
äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã ïîçèâà÷à 
ïðè ðîçãëÿä³ öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè 
ïðî âñòàíîâëåííÿ ïðàâà íà ñà-
ìî÷èííó àðòåç³àíñüêó ñâåðäëî-
âèíó â ìåæàõ ì³ñòà Ãàéñèí.

НЕ МАЛА ПЕРЕДАВАТИ
Êîëè â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ãî-

âîðèâ ïðîêóðîð, òî ñêàçàâ: ñâ³-
äîê çëî÷èíó (÷îëîâ³ê, ùî ïëàòèâ 
ãðîø³) çíàõîäèòüñÿ â çàë³. Â³í 
ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³ çàÿâèòè ïðî 
ïîãðîçè, ÿê³ îòðèìóº ï³ñëÿ çâ³ëü-
íåííÿ ï³ä çàñòàâó ï³äîçðþâàíî¿. 
Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî çâèíó-
âà÷åííÿ ïðîñèâ â³äìîâèòè àäâî-
êàòö³ â çì³í³ çàïîá³æíîãî çàõîäó.

Âîíà æ ïðîñèëàñÿ ç³ ñëüîçàìè, 
àáè ¿é çìåíøèëè çàñòàâó, áî æèâå 
ñàìà, áåç ÷îëîâ³êà.

— Çàâäÿêè ìî¿ì äðóçÿì ³ ìî¿ì 
áëèçüêèì öÿ çàñòàâà áóëà âíåñå-
íà. Ëþäè çáèðàëèñÿ, — ãîâîðèëà 
Ñâ³òëàíà Çàäí³ïðîâñüêà. — ² ÿ òà-
êîæ ââàæàþ, ùî ï³äîçðà íåîá-
´ðóíòîâàíà. ßê ñâ³äîê òàê çðîçó-
ì³â, íå çíàþ. ß òàê ðîçóì³ëà, ùî 
öåé ì³é ãîíîðàð. ß ãðîø³ í³êîìó 
íå ìàëà ïåðåäàâàòè. À ñêàçàëà 
ïðî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ íà éîãî 
êîðèñòü, ùîá âïåâíèòè éîãî 
â äóìö³, ùî ä³éñíî ñïðàâà áóäå 
ïîçèòèâíî âèð³øåíà ³ äëÿ öüîãî 

ÿ áåðó ãîíîðàð. ß áóëà âïåâíå-
íà â çàäîâîëåíí³ éîãî ïîçîâó, áî 
çíàëà ïîçèö³þ â³äïîâ³äà÷à…

— ßêèì ÷èíîì çíàëè ïîçè-
ö³þ â³äïîâ³äà÷à, ÿêùî íå áðàëè 
ó÷àñòü ó ñïðàâ³? — ïåðåïèòàëà 
ñóääÿ.

— À ÿ ñïèòàëà éîãî, — ïîêàçà-
ëà íà ñâ³äêà Ñâ³òëàíà Çàäí³ïðîâ-
ñüêà. — Â³í ñêàçàâ, ùî ì³ñüêà 
ðàäà ïîâí³ñòþ íà éîãî ñòîðîí³.

БЕЗ «ЗАДНЬОЇ МИСЛІ»
— Öå áóâ ì³é ãîíîðàð. Ó ìåíå 

íå áóëî ìåòè í³ÿêî¿, ÿêî¿ñü çà-
äíüî¿ ìèñë³ âçàãàë³. ß ïðî òå, 
ùîá êîìóñü ïåðåäàâàòè ãðîø³, 
íå ðîçìîâëÿëà, — ïîÿñíþâàëà 
æóðíàë³ñòó RIA ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ 
Ñâ³òëàíà Çàäí³ïðîâñüêà.

Ó öåé ìîìåíò àäâîêàòêó ãóê-
íóëà ¿¿ çàõèñíèöÿ. Òà âñòèãàþ 
ïîñòàâèòè ùå îäíå ïèòàííÿ 
ï³äîçðþâàí³é â ïîñ³áíèöòâ³ õà-
áàðíèêó:

— ×îìó ñë³äñòâî íàçâàëî ñóääþ 
íåâñòàíîâëåíèì, â³äîìî æ, õòî 
ñëóõàâ ïîçîâ ïðî ñâåðäëîâèíó?

— Â³äîìî, òîìó ùî ñïðàâà âæå 
äàâíî ïðèçíà÷åíà…

— Ñâºòà! — íå äàº àäâîêàòåñ³ 
äîãîâîðèòè çàõèñíèöÿ, áåðå ï³ä 
ðóêó ³ âåäå ãåòü, à æóðíàë³ñòö³ 
êàæå: — ß äóæå ñï³øó, ÿ âèáà-
÷àþñÿ.

«Àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà 
íå ï³äëÿãàº çàäîâîëåííþ», — 
ï³ñëÿ êîðîòêî¿ ïåðåðâè íà íà-
ðàä÷ó ê³ìíàòó âèð³øèëà êîëåã³ÿ 
Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 
Òîæ ï³äîçðþâàí³é íå çì³íèëè çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó íà ö³ëîäîáîâèé 
äîìàøí³é àðåøò, ³ ñóìè çàñòàâè 
íå çìåíøèëè. Çàëèøèëè óõâàëó 
ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í.

Á³ëüøå ïðî çàòðèìàííÿ Ñâ³ò-
ëàíè Çàäí³ïðîâñüêî¿, ÿêå ïðî-
âåëè ñï³âðîá³òíèêè îäðàçó òðüîõ 
ñòðóêòóð (ÑÁÓ, ïîë³ö³¿ òà ïðî-
êóðàòóðè), ÷èòàéòå â ñòàòò³ çà 
ïîñèëàííÿì is.gd/lEReMN.

Про що ж був той позов до місь-
кої ради, за вирішення якого 
платив гайсинчанин? Після за-
сідання свідок пояснив журна-
лістам його суть: він збудував 
свердловину для користування 
громади на виділеній міською 
радою землі та мав її узаконити, 
тому звернувся до суду з від-
повідним позовом. Це було ще 
два роки тому. Але позов за-
лишався без рішення. І ось не-
щодавно — служитель Феміди, 
якого на цей момент у справі 

прописали як «невстановлену 
слідством особу», спрямував 
його до адвокатки. Та вже й 
назвала суму, яку він має за-
платити за позитивне рішення.
— Договір не укладався, — роз-
повів, як наймав адвокатку, чо-
ловік, що давав хабар. — Коли 
було судове засідання (за його 
цивільним позовом, — авт.), мені 
суддя сказав іти в коридор і бра-
ти адвоката, тоді буде рішатися. 
Дали номер телефону, передзво-
нив, почали рішати…

За яке питання платив 30 тисяч?

30 тисяч назвала своїм гонораром. 
Світлана Задніпровська на засіданні 
сказала, що не знає, чому клієнт 
сприйняв оплату її роботи за хабар

Ï³äîçðþâàí³é â 
ïîñîáíèöòâ³ îáðàëè 
àðåøò ³ç ïðàâîì 
çàñòàâè. І çà íå¿ 
âíåñëè âèçíà÷åí³ 160 
òèñÿ÷ 550 ãðèâåíü
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Äèïëîìàò  ç ³ 
Øâåéöàð³ ¿  âè-
ÿâèâñÿ äóæå óâàæ-
íèì ³ âîäíî÷àñ 

äîïèòëèâèì. Ïåðåä ïî÷àòêîì 
çóñòð³÷³ ó ì³ñüêðàä³ øâåéöàðåöü 
íå çàéíÿâ ì³ñöå ó ïðåçèä³¿, äîêè 
íå îá³éøîâ óñ³õ ïðèñóòí³õ. Êîæ-
íîìó, çîêðåìà, ³ æóðíàë³ñòàì, ïî-
òèñíóâ ðóêó ³ ïîäÿêóâàâ çà òå, ùî 
ïðèéøëè íà ðîçìîâó. Ãîâîðèëè 
ïðî ï³äñóìêè ïðîåêòó ç åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³. Ãîñòþ ïîêàçàëè 
êîòåëüíþ íà àëüòåðíàòèâíîìó 
ïàëèâ³, ñïîðóäæåíó çà êîøòè 
øâåéöàðñüêîãî óðÿäó ç äîëüî-
âîþ ó÷àñòþ ì³ñüêðàäè. Íà í³é 
âèðîáëÿþòü òåïëî äëÿ ÷àñòèíè 
Òÿæèëîâà, ñïàëþþ÷è äåðåâè-
íó. Ùîïðàâäà, ó õîëîäíó ïîðó 
ïàðàëåëüíî â³äêðèâàþòü ãàçîâ³ 
çàñëîíêè.

Çàãàëîì çà ÷àñ ñï³âïðàö³ Â³-
ííèö³ ç³ øâåéöàðöÿìè âîíè ³í-
âåñòóâàëè 20,6 ìëí ºâðî, âíåñîê 
áþäæåòó ì³ñüêðàäè ó ñï³ëüí³ ïðî-
åêòè — 207,2 ìëí ãðí.

ЦЯ ДЕРЕВИНА НЕ З 
КАРПАТСЬКИХ ЛІСІВ?

Ç ðîáîòîþ êîòåëüí³ íà Áàæåíî-
âà ãîñòÿ çíàéîìèëè êåð³âíèê ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî» Ñåðã³é Áóëüáàñ ³ ãîëîâíèé 
³íæåíåð Àíäð³é Ëàñêàâ÷óê. Ïî-
òóæíèé âóçîë âèðîáëåííÿ òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ îáñëóãîâóº ëèøå îäíà 
ëþäèíà. «À ðàí³øå?» — óòî÷íèâ 
ã³ñòü. Øåñòåðî ëþäåé ïðîòÿãîì 
îäí³º¿ çì³íè. Êð³ì òîãî, çàëó÷àëè 
ï³äì³ííèõ ðîá³òíèê³â. ßê àëüòåð-
íàòèâíå ïàëèâî âèêîðèñòîâóþòü 
ùåïó, òîáòî ïîäð³áíåíó äåðåâèíó. 
¯¿ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ïåðåâ³ðÿþòü 
ïðàö³âíèêè ëàáîðàòîð³¿, ðîçòà-
øîâàíî¿ íà òåðèòîð³¿ êîòåëüí³.

Óâàæíî âèñëóõàâøè ³íôîðìà-
ö³þ êåð³âíèêà ëàáîðàòîð³¿ Îëåíè 

Ìàðòèíåíêî, äèïëîìàò ïîö³êà-
âèâñÿ, ÷è º ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî äå-
ðåâèíà âèãîòîâëåíà ³ç çàêîííî 
âèðóáàíèõ ë³ñ³â. Çâ³äêè âîíà? «×è 
íå ç êàðïàòñüêèõ ë³ñ³â?» — ïåðå-
ïèòàâ øâåéöàðåöü.

— Äåðåâèíó îòðèìóºìî ç íà-
øî¿ îáëàñò³, à òàêîæ ñóñ³äí³õ 
Æèòîìèðñüêî¿ ³ Õìåëüíèöüêî¿, — 
â³äïîâ³ëà Îëåíà Ìàðòèíåíêî. — 
Ñòîñîâíî çàêîííîñò³, äóìàþ, ùî 
òàê, àëå ÿ òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ 
íå âîëîä³þ, ó íàøî¿ ëàáîðàòî-
ð³¿ ³íø³ çàâäàííÿ — ïåðåâ³ðÿòè 
ÿê³ñòü ñèðîâèíè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îãëÿäó á³ëÿ 
âîð³ò ñï³ëêóâàâñÿ ç æèòåëÿìè 
Òÿæèëîâà, áóäèíêè ÿêèõ íåïî-
äàë³ê â³ä êîòåëüí³. Âîíè ñõâàëü-
íî â³äãóêíóëèñÿ ïðî çíà÷íå ïî-
ë³ïøåííÿ ç ïîñòà÷àííÿì òåïëà 
ó áóäèíêè ç íîâî¿ êîòåëüí³. 
Îäèí ÷îëîâ³ê ïðèãàäàâ, ÿê äè-
ì³ëà ñòàðà êîòåëüíÿ, äå ñïàëþ-
âàëè ìàçóò. Çà éîãî ñëîâàìè, 
íèí³ äèìó íå âèäíî ³ çàïàõ³â 
íå â³ä÷óâàºòüñÿ.

ЩОБ ВІННИЦЯ МЕНШЕ 
ЗАЛЕЖАЛА ВІД ГАЗУ 

Ãåðá Øâåéöàð³¿ çíà÷èòüñÿ 
íà îäíîìó ç äâîõ ïðèì³ùåíü 

êîòåëüí³. Íà ôîí³ ïðèì³ùåííÿ 
äèïëîìàò ñôîòîãðàôóâàâñÿ ðàçîì 
ç â³ííè÷àíàìè.

Æóðíàë³ñò RIA ïîïðîñèâ ïî-
ñëà ïîä³ëèòèñÿ âðàæåííÿìè â³ä 
ïîáà÷åíîãî ó Â³ííèö³.

— ß ïðèºìíî âðàæåíèé, ùî 
íàøå ïàðòíåðñòâî äàëî òàêèé 
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, — ñêàçàâ 
Êëîä Â³ëüä. — Âàæëèâî, öå ïðî-
åêò íå â³ðòóàëüíèé, à äóæå êîí-
êðåòíèé, ðåàëüíèé. Ãîëîâíå, ùî 
ìåøêàíö³ ìàþòü íàä³éíå òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ, âîíî âèùî¿ ÿêîñò³, 
ç êðàùèìè ïîêàçíèêàìè åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³. Ãîëîâíà éîãî 
ìåòà — çðîáèòè Â³ííèöþ ìåíø 
çàëåæíîþ â³ä ñïîæèâàííÿ ãàçó. 
Òèì ñàìî ì³ñòî ðîáèòü ñâ³é âíå-
ñîê ó çàãàëüíîóêðà¿íñüêó ñòðà-
òåã³þ çìåíøåííÿ çàëåæíîñò³ â³ä 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó.

Êð³ì òîãî, ïðîåêò ìàº áàãàòî 
ñóïóòí³õ ôàêòîð³â. Ïðèºìíî â³ä-
çíà÷èòè, ùî âñÿ ñòðóêòóðà ïðà-
öþº òàêèì ÷èíîì, ùî çàáåçïå÷óº 
åêîëîã³÷í³ñòü ïðîöåñó. ª ñèñòåìà 
ô³ëüòðàö³¿, â³äáóâàºòüñÿ â³äá³ð 
ïîïåëó. Òîáòî ìîâà éäå íå ò³ëü-
êè ïðî åíåðãîåôåêòèâí³ñòü, à é 
ïðî ïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç 
â³äõîäàìè.

БУДУТЬ ЩЕ ТРАМВАЇ 
ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ
Досвід  Співпраця з 
Швейцарією почалася 
з проекту «Цюріхські 
трамваї» у 2006 році. 
З тих пір Швейцарія 
витратила понад 
20 мільйонів євро на 
розвиток Вінниці. Як 
вдалося все втілити в 
життя, цим питанням 
цікавився посол 
Швейцарії в Україні і 
Молдові Клод Вільд

З жодною іншою областю України 
Швейцарія не мала таких масш-
табних проектів, як у Вінниці. Про 
це дипломат наголосив під час 
зустрічі у міськраді.
За отримані кошти у місті мо-
дернізовано систему теплопос-
тачання у трьох районах, зо-
крема, збудовано дві котельні 
на альтернативному паливі: одна 
на Баженова, друга — на Зулін-
ського, замінено 19 км тепло-
мереж, виконано низку інших 
енергоефективних заходів.
А почалося все з отримання по-

над ста вагонів трамваїв з Цюріха. 
До речі, за словами дипломата, 
співпраця з Вінницею буде про-
довжена. Бо влада показала 
себе надійним партнером. По-
переду — проекти з урбаністики 
і децентралізації. Цілком ймовір-
но, що тема трамваїв знайде своє 
продовження і Вінниця отримає 
ще одну партію вагонів з Цюрі-
ха. Поки що конкретики у цьому 
питанні гість не повідомив, але 
перші перемовини зі швейцарця-
ми уже відбулися. Для нас вони 
обнадійливі.

Що зроблено за спільні кошти

Після завершення огляду посол спілкувався з жителями 
Тяжилова, будинки яких неподалік від котельні
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ОВЕН 
Друга половина тижня 
може принести ускладнення 
в сердечних справах. Не ви-
ключені конфліктні і стресові 
ситуації. Можливо, цей ро-
ман взагалі варто закінчити?

ТЕЛЕЦЬ 
Не намагайтеся змінити 
ситуацію, що склалася, рап-
товим рішенням. Тут потрібен 
не натиск, а м'якість і розу-
міння. Поговоріть по душах з 
коханою людиною.

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень може виявитися пе-
реломним у ваших стосунках. 
Ви і ваш обранець приймете 
важливе рішення. Друга 
половина тижня буде повна 
романтичних зустрічей та до-
леносних подій. 

РАК 
Налаштуйтеся на хвилю 
кохання, пора хоч трохи 
відтанути і повірити в краще. 
Вівторок — вдалий день для 
зустрічей і побачень. У кінці 
тижня ви зрозумієте, що вас 
люблять і цінують.

ЛЕВ 
Найбільш комфортним для 
вас станом буде усамітнення. 
Подумайте про майбутнє, 
займіться побудовою планів. 
Постарайтеся не реагувати 
занадто емоційно. 

ДІВА 
Тиждень сприятливий для 
вирішення давніх особистих 
проблем і для яскравих ро-
мантичних знайомств. Не бій-
теся з головою зануритися 
в новий бурхливий роман.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня можливе 
деяке непорозуміння між 
закоханими. Намагайтеся 
не надавати їм великого зна-
чення, все владнається само 
собою і досить швидко. При-
мирення буде солодким.

СКОРПІОН 
Розвиток стосунків у вашій 
парі багато в чому буде 
залежати від вас. Проявіть 
фантазію і винахідливість, 
влаштуйте свято коханій лю-
дині. Вихідні проведіть удвох.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливо, в понеділок ви 
несподівано знайдете супут-
ника життя. Середа загрожує 
поставити вас перед пробле-
мою вибору: особисте щастя, 
або успіхи в кар'єрі.

КОЗЕРІГ 
У вівторок не варто впирати-
ся і сваритися через дрібниці. 
Знайдіть компроміс. І ви 
будете оточені зворушливою 
турботою і ніжною любов'ю. 
Вихідні проведіть разом.

ВОДОЛІЙ 
Не виключено розставання 
з коханою людиною. Втім, 
розлуки можна уникнути, 
якщо ви ризикнете. У середу 
є велика небезпека, що ваші 
таємниці розкриються.

РИБИ 
Перш ніж що-небудь вимо-
вити, варто подумати. Адже 
образити кохану людину так 
легко. Тиждень може бути 
пов'язаний з розкриттям 
таємниць і секретів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ЛИСТОПАДА

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, ПСИХОЛОГ 

— Факторів, які так чи інакше 
впливають на самооцінку, дуже 
багато. Якщо виділити осно-
вні, то на першому місці буде 
статус. Тобто місце людини в іє-
рархії оточуючих людей, їхнє 
ставлення і оцінки. На само-

оцінку впливають навіювання оточення. Про 
це існує прислів'я: «Якщо людині раз по раз 
говорити, що вона свиня, вона рано чи піз-
но захрюкає». На самооцінку також впливає 

успішність по життю або в конкретній ситуації. 
Якщо, наприклад, протягом місяця людина 
успішно здала важкі іспити, зустріла кохану 
людину, яка відповідає взаємністю, та ще й 
виграла в лотерею мільйон — найімовірніше 
її самооцінка підвищиться, ще й як. Також 
самооцінку формують стереотипи та звички. 
Якщо людина звикла думати про себе як про 
невдаху, вона може так само себе сприймати 
навіть на тлі успіху.
Тому дуже важливе ставлення людини до самої 
себе. Віра у власну ефективність, переконаність 

в успіху, віра в себе і свої сили — чудодійна 
сила для побудови високої самооцінки і про-
сто життєвого та особистого успіху. Самооцінка 
за визначенням, це оцінка себе, своїх якостей 
і достоїнств, яку робить сама людина. З іншого 
боку, якщо у людини своєї голови на плечах 
немає, а це досить часта ситуація, то фактично 
її самооцінка складається з того, що про неї ка-
жуть інші люди. Якщо людина голову на плечах 
має, і вольовим рішенням хоче змінити свою 
самооцінку, вона цілком, хоч і не одразу, може 
це зробити.

Коментар експерта

Ëþäè, ùî ìàþòü çäîðîâó ñà-
ìîîö³íêó, â êîõàíí³ ïî÷óâàþòü-
ñÿ âïåâíåíî ³ ñïîê³éíî, äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïàðòíåðó çì³íþâà-
òèñü ³ çì³íþâàòè. ßêùî ¿õ ùîñü 
íå âëàøòîâóº — øóêàþòü âèõ³ä ç³ 
ñòàíîâèùà, â êðàéíüîìó âèïàäêó, 
ïðîñòî ðîçõîäÿòüñÿ, ðîçóì³þ÷è, 
ùî öåé êðîê íåîáõ³äíèé.

Çîâñ³ì ³íøà ³ñòîð³ÿ æèòòÿ òèõ, 
â êîãî ñàìîîö³íêà íå ñôîðìóâà-
ëàñÿ, âîíà íèçüêà àáî âçàãàë³ â³ä-
ñóòíÿ (òàê òåæ áóâàº). Êîõàííÿ 
òàêèõ ëþäåé, òî ñòðàæäàííÿ, ¿õ 
òåìà àëêîãîë³êè, íàðêîìàíè, 
ïñèõîïàòè, çáî÷åíö³… (àäæå, ÿê 
ïðàâèëî, ï³äáèðàþòü âñå, ùî ïî-
ãàíî ëåæèòü). ² íåñê³í÷åííà â³ðà 
â òå, ùî âñå çì³íèòüñÿ, â³í/âîíà 
îá³öÿâ/ëà, ÿ â öå â³ðþ.

Ùå îäèí êàïåöü (³ òàêå áóâàº), 
êîëè ñàìîîö³íêà â ëþäèíè çà-
øêàëþº. Öå ïðî: ìåí³ âñå âèíí³, 
ÿ ñï³ëêóþñÿ ò³ëüêè ç îáðàíèìè, 
ÿ ã³äíèé/à ò³ëüêè íàéêðàùîãî.

Íàâ³ÿíà (õòîçíà çâ³äêè ³ êèì) 
äóìêà ïðî òå, ùî ïðèíö íà á³-
ëîìó êîí³ âæå âè¿õàâ, îäíî-
ãî ïðåêðàñíîãî äíÿ ëîïàº ÿê 
ìèëüíà áóëüáàøêà. Ó ðåçóëüòà-
ò³ — â îäèí ÷àð³âíèé äåíü íà-
ðîäæåííÿ çà ñòîëîì í³ ïðèíöà, 
àí³ ïðèíöåñè, àí³ äðóç³â, í³êîãî. 
² äîáðå, ÿêùî òàêèé äåíü íàñòàíå 
íà ñâÿòêóâàíí³ íå 70-ð³÷íîãî þâ³-
ëåþ, à òðîõè ðàí³øå.

Òîæ, ÿêó ñàìîîö³íêó ó ñåáå 
ñôîðìóâàòè (à âîíà ôîðìóºòüñÿ) 
âèð³øóºìî ñàì³?

ТИ МЕНЕ КОХАЄШ?
Òàêå ïèòàííÿ ñòàâëÿòü ÿê 

æ³íêè, òàê ³ ÷îëîâ³êè, îñîáëèâî 
â ìîìåíòè, êîëè ÿâíî áà÷àòü, 

ùî â³äïîâ³äü íà íüîãî «í³». Àëå 
áàæàííÿ çàñïîêî¿òèñü, çàòóëèòè 
î÷³, çàêðèòè âóõà — ïîíàä óñå. 
ßêùî òè õî÷åø, ùîá òåáå ïî-
ëþáèëè ³íø³ — ïîëþáè ñïî÷àò-
êó ñåáå ñàì. Ïîðàäà õîðîøà, ³ 
ïîðàäíèê³â â ³íòåðíåò³ òà ãëÿí-
ö³ áåçë³÷. Îñü ò³ëüêè ïîêàæ³òü 
ëþäèíó, ÿêà çàâäÿêè öèì ñàìèì 
ðàäàì ïîëþáèëà ñåáå. Óñå öå íà-
ãàäóº áîðîäàòèé àíåêäîò:

Êîëè ìèøàì íàáðèäëî õîâà-
òèñÿ â³ä êîò³â, âîíè âèð³øèëè 
øóêàòè âàð³àíòè. ² ïðèéøëè 
äî ìóäðî¿ Ñîâè çà ïîðàäîþ. Ñîâà 
â³äïîâ³ëà — ñòàíüòå ¿æà÷êàìè. 
«Óðà!» — çðàä³ëè ìèø³ ³ ï³øëè. 
Ïîò³ì ïîâåðíóëèñÿ ³ çàïèòóþòü:

— À ÿê?
— Ìîÿ ñïðàâà — ñòðàòåã³ÿ, — 

êàæå Ñîâà. — À äàë³ âæå ñàì³…

КОЛИ МИ ЛЮБИМО 
Ùî òàêå ëþáîâ? Ñëîâî, ÿêå 

âêëþ÷àº â ñåáå êóïó ïîíÿòü, 
ïî÷óòò³â, åìîö³é, ä³é… Êîëè 
ìè ëþáèìî, ìè ùî? Ìè õî÷åìî 
çðîáèòè îá'ºêòó ëþáîâ³ ïðèºìíå. 
Ïðîÿâëÿºìî òóðáîòó. Äîãëÿäàº-
ìî. Äàðóºìî ïîäàðóíêè. Áàëóºìî.

Êîëè ³íøà ëþäèíà ïðîÿâëÿº 
äî íàñ ³íòåðåñ ³ äîñòàâëÿº âñ³ 
ïåðåðàõîâàí³ âèùå ïðèºìíîñò³, 
ìè æ ³ ¿¿ ïî÷èíàºìî ëþáèòè. ×è 
íå òàê? Çâè÷àéíî, ÿêùî ãîâîðèòè 
ïðî ëþáîâ äâîõ, ïîâèííà áóòè 
ùå õ³ì³ÿ ò³ë — ïðîñò³øå êàæó-
÷è, ô³çè÷íèé ïîòÿã. Àëå âñå æ, 
÷è íå çäàºòüñÿ âàì, ùî â³äïîâ³äü 
íà ïèòàííÿ, ÿê ïîëþáèòè ñåáå 
(â ðîçóìíèõ ìåæàõ, çâè÷àéíî) ³ 
â³äïîâ³äíî ïðèâåñòè äî ëàäó ñà-
ìîîö³íêó, äîñèòü ïðîñòà. Öå — 
äîãëÿäàòè çà ñîáîþ, íå ÷åêàþ÷è 

ОЦІНИ СВІЙ РЕАЛЬНИЙ
ШАНС НА КОХАННЯ 
Початок  Без кохання жити 
неможливо — так кажуть всі романтики 
світу і всі поети. А от психологи 
переконують, що кохання вторинне, 
головне — любити себе. Пояснюючи це 
тим, що не можна побудувати здорові 
стосунки, будучи душевно «хворими». 
Маючи на увазі самооцінку, звичайно

ï³äòðèìóâàòè ñåáå, ðîáèòè ñîá³ 
ïðèºìíî, íå ñïèðàþ÷èñü íà ³í-
øèõ. Àëå öèõ ñàìèõ ³íøèõ ïðè 
öüîìó âñüîìó íå çíåö³íþâàòè. 
Äî ðå÷³, òàêà ï³äòðèìêà ³ äîãëÿä 
çà ñîáîþ ñòîñóºòüñÿ ÿê äóø³, òàê 
³ ò³ëà.

АЛЕ ВСЕ Ж ПРОРАДА 
Êîëè æèòòÿ çäàºòüñÿ ñóö³ëü-

íîþ áàãíþêîþ, ïðî öå ³ äóìàòè 
íå âàðòî, íàä³ðâåòåñü. Ïðîñòî 
éä³òü äî ïñèõîëîãà, òîìó ùî ñà-
ìîñò³éíî ï³äíÿòè ñàìîîö³íêó ³ 
â ê³íöåâîìó ðàõóíêó àäåêâàòíî 

³ ëþáëÿ÷è ñòàâèòèñÿ äî ñåáå — 
íå âèéäå. Ùå Ì³ëòîí Åð³êñîí, 
îñíîâîïîëîæíèê çíàìåíèòîãî 
Åð³êñîí³âñüêîãî ã³ïíîçó, ñâî¿ì 
ïàö³ºíòàì, ÿê³ õîò³ëè âèïðàâèòè 
ñàìîîö³íêó ³ íàðåøò³ ïîëþáè-
òè ñåáå, ãîâîðèâ: «Íà ïåðøîìó 
åòàï³ ÿ áóäó äëÿ âàñ ³íâàë³äíèì 
êð³ñëîì, ïîò³ì ìèëèöÿìè, ïîò³ì 
òðîñòèíîþ. ² ò³ëüêè ïðîéøîâøè 
ç³ ìíîþ ö³ âñ³ ñõîäèíêè, âè âæå 
ñàì³ çìîæåòå ï³òè…» 

À ïîêè âè ðîçäóìóºòå — éòè 
íå éòè, òðåáà ìåí³ öå ÷è í³, ñïðî-
áóéòå ê³ëüêà âïðàâ.

ЗАВЕДІТЬ ЩОДЕННИК 
І кожен день записуйте туди все, що з вами ста-
лося. Дрібниці — від, наприклад, яку ароматну 
і смачну каву сьогодні ви пили в кафе, до, яку 
чудову ідею ви сьогодні придумали на роботі, 
потрібно обов'язково втілити її в життя. І хва-
літь себе. За те, що знайшли час на спілкування 
з однокласником, якого втратили у вирі життя. 
За те, що хамоватим пасажирам трамвая чи 
маршрутки не відповіли іншим хамством, а по-
сміхнулися. За те, що сходили, нарешті, в тре-
нажерний зал, і ще раз обов'язково сходите, 

адже ви так хочете нарешті привести своє 
тіло до ладу. Саме з таких ось дрібних і нічого 
не значущих моментів нашого дня формується 
наш настрій і самопочуття.

ШУКАЙТЕ ОПОРУ В СОБІ 
Цей пункт найпростіший і найскладніший. По-
трібно знайти в собі внутрішню підтримку. Не спи-
ратися у своєму житті на ту маленьку дитину, яку 
несправедливо (або справедливо), але крити-
кували. Опора дорослої і «здорової» людини, 
це її розуміння і прийняття себе як особистості — 
сильної, красивої, розумної, цілеспрямованої. 
Здавалося б, що в тому складного — стій перед 
дзеркалом і переконуй себе. Але не все так просто, 
тут важливо знайти підтвердження словам. Як? 
В особистому досвіді. Згадати ситуацію, коли було 
просто нестерпно важко, а вийшло вибратися. 

Коли здавалося, що, наприклад, іспит завалиш 
стопроцентово, а отримував відмінно. Коли 
сторонні люди робили компліменти зовнішності, 
і ви зрозуміли, що ви цей комплімент заробили 
в тренажерному залі чи на спортмайданчику.

ПЕРЕСТАНЬТЕ КРИЧАТИ НА СЕБЕ 
Потрібно просто прийняти той факт, що всі по-
гані слова і думки, які виникають у нас в голові 
по відношенню до себе самого, насправді 
не наші. Це слова, визначення та характеристи-
ки, якими нас нагородили наші оточуючі. Тоді, 
коли ми були дітьми і, в принципі, не могли 
підпадати під категорії — «поганий», «ледар», 
«тупий», «виродок», …, ми були просто дітьми, 
а навколо люди з якихось своїх суб'єктивних 
причин злилися, ображалися і зливали негатив 
у найбільш безпечному напрямку. Туди, звідки 
відповідної реакції не могло бути за визна-
ченням. При черговій своїй невдачі, коли 
автоматично вмикається в голові критика і 

самобичування, крикніть собі «стоп», я це вже 
колись чув? Від кого? Добре, якщо згадаєте, 
якщо ні, не страшно, просто скажіть собі: «Це 
не мої думки і слова». Поставте собі фільтр 
на «чужорідний» негатив.

ЯК ПІДНЯТИ СВОЮ САМООЦІНКУ
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
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Ñåðåäà, 20 ëèñòîïàäà 2019

ОВЕН 
На работе возможны споры 
и разногласия, но они пой-
дут на пользу делу.

ТЕЛЕЦ 
Не идите на поводу чужого 
мнения. Воздержитесь 
от критики коллег. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы полны замыслов и сил 
для их осуществления. 
Ваша энергия позволит до-
биться успеха. 

РАК 
Стоит проявить активность, 
но не раскрывайте все свои 
планы до конца.

ЛЕВ 
Погрузившись в одно дело, 
вы рискуете забыть о более 
важных и срочных других.

ДЕВА 
Во многих сферах жизни 
на этой неделе вы будете 
победителем. 

ВЕСЫ 
Стремление сделать так, 
чтобы всем было хорошо, 
похвально, но нереализуемо. 

СКОРПИОН 
Вас ждет солидная при-
быль и укрепление деловой 
репутации.

СТРЕЛЕЦ 
Выдержка и хладнокровие. 
Так вы сможете привлечь 
к себе удачу. 

КОЗЕРОГ 
Успех ждет вас. Вам при-
дется много работать, зато 
появится возможность про-
явить лучшие качества. 

ВОДОЛЕЙ 
Не сожалейте об утраченных 
возможностях, вы просто 
неверно оцениваете ситуацию. 

РЫБЫ 
Неделя будет весьма удачной, 
несмотря на некоторое одно-
образие и рутинную работу. 

РЕКЛАМА
462716

463613

464079

464015

Ніка, 18 років
Я впевнена в собі дівчина, дуже люблю 
добиватися поставлених цілей, і, як 
показує практика, мені це вдається. 
Багато хто каже, що я не така, як інші 
дівчата, в мені є якась загадка, яку не 
кожен зможе разгадати. Я дуже весела 
і так само люблю людей з почуттям 
гумору. Я не можу сидіти на одному 
місці, постійно рухаюся вперед і 
відкриваю для себе щось нове.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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464089

464367
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оків
івчина, дуже ллююблю 
лених цілей, і, яяк 
мені це вдаєтьссяя.
о я не така, як інші 
ась загадка, яку не 
дати. Я дуже весела 
юдей з почуттям 
сидіти на одному 
аюся вперед і 
е щось нове.

СНИЦЬ 
НА:

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)


